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nAgrOdA LOndzInA
Po raz 20. rozstrzygnięto powiatowy konkurs
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MIAsTO z pUchAreM
Z uznaniem dla kolarskiego wyścigu w regionie
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dLA rekreAcjI nAjMłOdszYch
Place zabaw miejscem aktywności dzieci
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pIenIądze nA drOgI
Kolejne inwestycje w realizacji i w planach
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Szeroka oferta uniwersytetów trzeciego wieku

Uroczystości rocznicowe w regionie

W całym kraju Polacy z 
wielką pomysłowością 
– ale też powagą i czcią 
wobec tych, którzy 
życiem przysłużyli się 
odzyskaniu i utrzyma-
niu wolności Rzeczy-
pospolitej – świętowali 
setną rocznicę odzy-
skania niepodległości. 
W każdej gminie prze-
prowadzono po kilka-
dziesiąt różnych dzia-
łań, aby upamiętnić i 
uświetnić jubileusz.
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Ponad 500 osób rocz-
nie korzysta z oferty 
Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, działa-
jącego przy bielskiej 
Akademii Technicz-
no-Humanistycznej, 
która organizuje 
dla nich przeszło 50 
godzin zajęć tygo-
dniowo. 
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śWIĘTOWALIśMY 
nIepOdLegłOśĆ

cIekAWe jesT żYcIe senIOrA
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śWIĘTO

Mieszkańcy gminy Bestwina uroczystości 11 listopada rozpoczęli od 
złożenia kwiatów pod pomnikiem poległych za Polskę.

Licznie uczestniczono również w koncercie w Domu Strażaka w Bestwi-
nie, w którym wystąpili m.in. młodzi laureaci II Gminnego Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej.

Jednym z najważniejszych punktów obchodów tegorocznego Święta 
Odzyskania Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach było odsło-
nięcie Pomnika Wolności.

Jak co roku w Kozach przeprowadzono Bieg Niepodległości, który  
z każdą edycją gromadzi coraz więcej biegaczy.
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MYśLIWI Też 
śWIĘTOWALI

Myśliwi i leśnicy spotkali 
się w leśnej Dolinie Św. Wen-
delina w Rudzicy w sobotę 3 
listopada w dzień świętego 
Huberta, patrona myśliwych. 
Zebrali się przedstawiciele 
kół łowieckich „Ślepowron” 
z Rudzicy, „Knieja” z Zabrze-
ga, „Hubertus” z Międzyrzecza 
oraz „Diana” ze Skoczowa.

Łowiecką atmosferę stwo-
rzyli sygnaliści koła „Ślepow-
ron”, którzy przed pocztami 
sztandarowymi kół łowiec-
kich wygrywali na trąbkach 
i rogach myśliwskie melodie. 
Msza zgromadziła przed ka-
plicą również wielu tutejszych 
parafian, zaproszonych gości, 
a także sympatyków myśli-
stwa. Dalszą część obchodów 
Święta Hubertusa rudzickie 
Koło Łowieckie „Ślepowron” 
obchodziło w domku myśliw-
skim w Iłownicy należącym 
do koła.

Spotkanie było okazją do 
uhonorowania tych osób, 
które podejmują działania na 
rzecz kształtowania pozytyw-
nego wizerunku polskich my-
śliwych, polskiego związku 
łowieckiego. Jednym z uho-
norowanych był członek ze-
społu sygnalistów Sławomir 
Pietrzyk. (R)

Od hIsTOrII pO ATrAkcje
Publikację, pełną ciekawych informacji z różnych 

dziedzin, a dotyczących gminy Bestwina, wydał miej-
scowy Gminny Ośrodek Kultury.

Folder zatytułowany „Gmina Bestwina – od histo-
rii po atrakcje turystyczne” jest dziesięciostronico-
wym, ilustrowanym albumem. Na wstępie publikacji 
zamieszczone zostały podstawowe dane historyczne, 
odnoszące się do gminy i poszczególnych jej sołectw. 
Kilka kolejnych stron, wykorzystując interesujące 
teksty i fotografie, poświęcono na przybliżenie za-
gadnień gospodarki rybackiej w gminie Bestwina, 
w tym działalności wędkarskiej, wątku słynnego już 
Kaniowskiego Karpia Królewskiego czy mapę miejsc 
hodowli karpia. W wydawnictwie ujęto tematy ochro-
ny środowiska, infrastruktury, gospodarki, rekreacji 
i sportu, kultury, edukacji oraz bezpieczeństwa. Nie 
zabrakło również spisu lokali gastronomicznych oraz 
miejsc noclegowych na terenie gminy.

Autorami tekstów do folderu są Grzegorz Boboń, 
Mariusz Szlosarczyk, Jerzy Zużałek oraz Sławomir 
Lewczak, który wykonał także część zdjęć, pozostałe 
zaś Dariusz Czernek. W swoich założeniach publikacja, 
dofinansowana ze środków unijnych, ma promować 
dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury ob-
szaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. (M)

pIsArzOWIAnkI MAją 20 LAT

Zespół Regionalny „Pisa-
rzowianki” świętował jubileusz 
20-lecia powstania. Założycie-
lem był Stanisław Olearczyk, 
akompaniator i kierownik mu-
zyczny, który te funkcje peł-
ni do dziś. Choreografem jest 
Bogusława Kubiczek, która też 
przez 10 lat pełniła funkcję kie-
rownika zespołu, aby w 2012 r. 
przekazać ją obecnej kierow-
nik Cecylii Puzoń, która pełni 
też funkcję przewodniczącej 
miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich „Strażniczki Tra-
dycji”. Zespół od swego ist-
nienia aktywnie bierze udział 
we wszystkich wydarzeniach, 
p rzeglądach  zespołów re-

gionalnych, uroczystościach 
kościelnych. Występował i wy-
stępuje na scenach słowackich 
czy w Czechach.

Gratulacje i życzenia złożył 
m.in. burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela. Podczas uroczystości 
zostały wręczone odznacze-
nia, które przyznano jubilatom 
przez Zarząd Oddziału Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr 
w Bielsku-Białej. Na zakończe-
nie części artystycznej wszyscy 
zebrani mogli zobaczyć „Deser 
muzyczny” w postaci scenki ro-
dzajowej w wykonaniu człon-
ków zespołu oraz występ byłego 
członka zespołu Rafała Tobia-
siewicza. (CP)
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza mieszkańców gmin 
członkowskich – Czechowic-Dziedzic, Bestwiny, Jasienicy, Jaworza i Wilamowic – 
do udziału w konferencji prezentującej stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
Bielskiej Krainy. Konferencja odbędzie się 4 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wilamowicach przy ul. Staszica 2 od godziny 9.00.

W programie konferencji znajdzie się m.in. omówienie wyników ewaluacji LSR, 
przedstawienie przykładów zrealizowanych projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, zrealizowanych projektów 
współpracy oraz planowanych do realizacji zadań w 2019 r., a także przedstawienie 
stanu wdrażania PO RiM 2014-2020 w Polsce.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:  
www.bielskakraina.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 
-2020 w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie 
działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja.

Z A P R O S Z e N I e 
NA KONfeReNCJę
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WyDARZeNIA

OdzYskAnIA nIepOdLegłOścI

Na uroczystościach w przeddzień 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Pisarzowicach w gminie Wilamowice rozwinięto wielką biało-czerwoną 
flagę. Była to okazja do odsłonięcia dwóch tablic pamiątkowych. Jedna poświęcona została miejscowym ochotnikom Legionów Polskich oraz żołnierzom 
wcielonym do armii austro-węgierskiej w 1914 r. Druga z kolei – płk. Marianowi Pilarskiemu, pochodzącemu z Pisarzowic 16-letniemu żołnierzowi 
Legionów, uczestnikowi wojny z bolszewikami i kampanii wrześniowej, Żołnierzowi Wyklętemu, zabitemu w stalinowskim więzieniu.

Odsłonięcie dwóch tablic w Pisarzowicach.

W przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości na pamiątkę tego wyjąt-
kowego roku w każdej placówce oświatowej w gminie Jasienica zasadzono 
klon.

W Rudzicy w gminie Jasienica po mszy świętej w intencji ojczyzny liczne 
delegacje uczciły poległych w czasie wojen mieszkańców Rudzicy, Iłownicy 
i Landeka pod tutejszym pomnikiem pamięci.

Występ dzieci podczas dziękczynnego nabożeństwa z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości w kościele ewangelickim w Jaworzu.

Gmina Jaworze przez ostatni rok rozdawała przy różnych okazjach sto fut-
bolówek. Ostatnie pięć piłek trafiło do najmłodszych mieszkańców Jaworza, 
którzy z rodzicami wzięli udział w złożeniu kwiatów pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego.

W czechowickim kinie „Świt” uroczyście podsumowano projekt „Śladami Niepodległej”, realizowany w powiatowym 
Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach. Uroczystości pod pomnikiem ofiar II wojny światowej w Szczyrku.
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BIeLskI UnIWersYTeT TrzecIegO 
WIekU I WspArcIe dLA senIOróW

Bielski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku powstał w 1996 
roku – w czasach, kiedy w Pol-
sce działało tylko kilkadziesiąt 
takich instytucji (obecnie jest 
ich ponad 600). Nawiązując do 
tradycji pierwszego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, założo-
nego we Francji w 1972 roku, 
i pierwszego polskiego UTW, 
powołanego do życia przez 
prof. Halinę Szwarc w 1975 
roku, jej imienniczka dr Ha-
lina Moszyńska rozpoczęła 
w Bielsku-Białej piękne dzieło 
intelektualnej, kulturalnej, spo-
łecznej i fizycznej aktywizacji 
seniorów, któremu przewodziła 
do 2012 roku.

Początkiem roku akademic-
kiego 2018/2019 bielski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, 
funkcjonujący w strukturach 
Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej, rozpoczął 23. rok 
działalności. W ostatnich mie-
siącach – od połowy marca do 
końca października 2018 roku 
– uczestniczył on w projekcie 
„Supersenior w Uniwersytetach 
Trzeciego Wieku” w ramach  
programu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego pod 
nazwą „Wsparcie Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku”. Mie-
siące te nałożyły się na okres 
zmian w funkcjonowaniu i za-
rządzaniu bielskim UTW – po  
ostatnich 6 latach kierowania 
Uniwersytetem przez Józefa 
Cegielskiego rolę Pełnomoc-
nika Rektora Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej ds. 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku przejęła Renata Moraw-
ska. W projekcie „Supersenior 
w Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku” pełniła ona funkcję 
koordynatora lokalnego i pro-
wadziła biuro projektu.

Przez ponad 20 lat istnienia 
bielski UTW szeroko rozwinął 
skrzydła, wypracowując silną 
strukturę, zróżnicowany pro-
gram i skuteczny wolontariat 
wśród części seniorów. Bez 
zaangażowania i ogromnego 
oddania samorządu słuchaczy 
i starostów, którzy społecznie 
podejmują się roli opiekunów 
grup na zajęciach fakultatyw-
nych, nie byłoby możliwe funk-
cjonowanie organizmu, który 
rocznie organizuje regularne za-
jęcia dla ok. 500 osób, a przez 
lata swojego istnienia pozwolił 
skorzystać z bogatej oferty kil-
ku tysiącom seniorów. Warto 
zaznaczyć, że od 5 lat z powo-

dzeniem działa filia bielskiego 
UTW w Wilkowicach.

Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna zapewnia dzia-
łalność biura UTW, a część 
wykładowców ATH nieodpłat-
nie dzieli się swoją wiedzą ze 
słuchaczami podczas cotygo-
dniowych wykładów. To jed-
nak kropla w morzu potrzeb 
UTW. Zorganizowanie i prowa-
dzenie ponad 50 godzin zajęć 
fakultatywnych tygodniowo, 
w ramach których realizowane 
są m.in. lektoraty języków ob-
cych, seminaria z różnych dzie-
dzin, liczne koła zainteresowań 
(np. sekcja malarska, klub bry-
dżowy, koło literackie, kursy 
komputerowe) i zajęcia z zakre-
su kultury fizycznej (gimnasty-
ka rehabilitacyjna, joga, zajęcia 
taneczne czy zajęcia plenero-
we) wymaga środków finanso-
wych, a tych uczelnia publiczna 
na wsparcie UTW nie posiada. 
Dlatego działalność dydaktycz-
na prowadzona jest ze składek 
słuchaczy. Należy wspomnieć 
o pomocy dla seniorów, udzie-
lanej przez władze Bielska-Bia-
łej – niższe czynsze za najem 
w placówkach oświatowych 
i kultury, w których odby-
wa się część zajęć UTW, oraz 
współpraca w zakresie organi-
zacji niektórych wydarzeń (np. 
wystaw malarskich czy semina-
riów historycznych) pozwalają 
utrzymać składki za zajęcia na 
dostępnym dla większości po-
ziomie.

Nie oszukujmy się jednak, 
wielu seniorów balansuje na 
krawędzi wydolności finan-
sowej, a rosnące z wiekiem 
koszty opieki medycznej, le-
ków i zabiegów rehabilitacyj-
nych, utrudniają czy wręcz 
uniemożliwiają korzystanie 
z zajęć płatnych. Jako jednost-
ka działająca przy uczelni, biel-
ski UTW nie może korzystać ze 
środków pomocowych dla fun-
dacji i stowarzyszeń. Tym cen-
niejsza okazała się dotacja dla 
bielskiego Uniwersytetu udzie-
lona przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w dru-
giej edycji programu „Wspar-
cie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku”. 

Dzięki wygranej w konkur-
sie, ogłoszonym jesienią 2017 
roku przez MNiSW, Akade-
mia Techniczno-Humanistycz-
na mogła od wiosny do jesieni 
2018 roku objąć projektem „Su-
persenior w Uniwersytetach 

Trzeciego Wieku” sześć jedno-
stek w regionie (w powiatach: 
bielskim, żywieckim i cieszyń-
skim) – na czele z tą, którą ma 
w swoich strukturach od lat.

Pozostałe UTW w pro-
jekcie pochodziły z Chybia, 
Czernichowa, Łodygowic, Mi-
lówki i Świnnej. Doświadcze-
nie trzech z nich było znacznie 
krótsze – UTW z Milówki dzia-
ła od 7 lat, z Łodygowic i Chy-
bia dopiero drugi rok, natomiast 
UTW z Czernichowa i Świn-
nej powstały wiosną br. wła-
śnie za sprawą projektu, jako 
że istotną rolę pełniła w nim 
popularyzacja idei UTW na ob-
szarach peryferyjnych i w gmi-
nach wiejskich oraz udzielenie 
wsparcia nowym UTW z tych 
terenów. Łącznie z programu 
skorzystało ok. 440 seniorów, 
z czego ponad połowę stanowili 
bielscy i wilkowiccy uczestni-
cy, a z pozostałych UTW śred-
nio po 40 osób.

Od marca do października 
2018 roku dzięki ministerial-
nemu wsparciu mniejsze UTW 
w projekcie mogły niemal kom-
pleksowo sfinansować swoją 
działalność, natomiast Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku ATH – 
ze względu na liczbę członków 
i ogromną skalę działania – sfi-
nansował seniorom część zajęć 
(3 wykłady plenarne, warszta-
ty malarskie, treningi nordic 
walking, gimnastykę rehabili-
tacyjną dla osób z problemami 
zdrowotnymi, wycieczki koła 
turystyczno-krajoznawczego 
i wycieczkę do Pszczyny dla 
grupy 50 osób) oraz mógł pod-
jąć nowe inicjatywy w postaci 
warsztatów zdrowego żywie-
nia i zajęć koła historycznego 
(mało znane fakty i ciekawostki 
z historii Bielska-Białej i gminy 
Wilkowice). Wyjątkową war-
tość miało międzypokoleniowe 
spotkanie seniorów-malarzy 
z dziećmi z Przedszkola nr 32 

w Bielsku-Białej, w ramach 
którego przedszkolaki obejrza-
ły wystawę prac i wzięły udział 
w zajęciach plastycznych.

Z racji wieloletniego do-
świadczenia bielski UTW 
mógł pełnić w projekcie rów-
nież szczególną rolę i dzielić się 
dobrymi praktykami z mniej-
szymi UTW. Cenne okazało 
się także doświadczenie UTW 
z Milówki, działającego od 
2011 roku pod egidą Stowarzy-
szenia Rozwoju Gminy Milów-
ka. W związku z powyższym 
koordynatorki lokalne z tych 
Uniwersytetów (Renata Mo-
rawska i Anna Tomzik) prowa-
dziły spotkania mentoringowe 
dla pozostałych koordynatorów 
i przedstawicieli UTW.

Poza wsparciem mento-
ringowym dla lokalnych ko-
ordynatorów zorganizowano 
w projekcie warsztaty me-
todyczne w zakresie promo-
cji medialnej UTW, rozwoju 
działalności i poprawy jakości 
kształcenia oraz szkolenie nt. 
fundraisingu i pozyskiwania 
środków na działalność.

W ramach podsumowa-
nia przedsięwzięcia odby-
ła się końcem października 
2018 roku konferencja o cha-
rakterze edukacyjno-integra-
cyjnym. Ze względu na dużą 
liczbę uczestników zorganizo-
wano ją w Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w dwóch 
terminach: 24 i 26 października. 
W trakcie konferencji seniorzy 
wysłuchali wykładu prof. dr 
hab. Anny Węgrzyniak „Ka-
riera literatury faktu i jej atrak-
cyjność dla seniorów” i wzięli 
udział w wernisażu wystawy 
uczestników warsztatów ma-
larskich z UTW w Bielsku-
-Białej. W obu dniach program 
konferencji został wzbogacony 
o występy artystyczne: 24 paź-
dziernika o koncert na 100-le-
cie odzyskania niepodległości 

(śpiew: Rafał Majzner, akom-
paniament: Natalia Firlej), a 26 
października o koncert zespołu 
Dzień Dobry.

Działania projektowe pod-
legały ewaluacji, prowadzonej 
przez dr Joannę Kurowską-
-Pysz. Jej wnioski zostaną prze-
kazane do MNiSW wraz ze 
sprawozdaniem z projektu. 
Mają posłużyć weryfikacji 

dotychczasowych koncepcji 
i rozwijaniu pomysłów przy 
tworzeniu kolejnych projek-
tów wspierających działalność 
na rzecz seniorów. A wsparcie 
to we współczesnym społeczeń-
stwie, w którym seniorzy sta-
nowią coraz liczniejszą grupę, 
jest nieocenione.

Warsztaty aktywności ruchowej (grupa nordic walking). Warsztaty malarskie – plener.

Warsztaty zdrowego żywienia.

Rejestracja w dniu konferencji 24 października 2018 roku.

Widownia w dniu konferencji 26 października 2018 roku.
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e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
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Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
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tel. 33 812-67-53 
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Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Janusz Gołdynia,  
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Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
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Sucha Beskidzka, ul. Semika 1 
Przewodniczący – Maciej Mażul
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda, 
tel. 603 769 965

skOnTAkTUj sIĘ z nAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami 
naszego związku. 

zjAzd zA nAMI
W Częstochowie odbył się krajowy 

zjazd „Solidarności”. Głównym zadaniem 
delegatów był wybór władz związku na nową, 
pięcioletnią kadencję, a także uchwalenie pro-
gramu działania związku na najbliższe lata.

Przypomnijmy, że poprzedni wyborczy 
zjazd „Solidarności” odbył się cztery lata temu 
w Bielsku-Białej. W częstochowskich obradach 
uczestniczyło blisko trzystu delegatów z ca-
łej Polski, w tym ośmiu reprezentantów pod-
beskidzkiej „Solidarności”. Byli to: Andrzej 
Biegun (Browar Żywiec), Marek Bogusz (prze-
wodniczący Regionu Podbeskidzie), Mirosław 

Brzuśnian (Tauron Dystrybucja Bielsko-Biała), 
Dariusz Dudek (PG Silesia Czechowice-Dzie-
dzice), Piotr Górny (Bulten Shiloh Bielsko-
-Biała), Krzysztof Jaworski (Grupa Kęty), 
Paweł Łabuz (Sews Cabind Żywiec) i Rafał 
Tyrała (Proseat Bielsko-Biała). Delegatem był 
też członek fiatowskiej „Solidarności” Bogdan 
Szozda jako przewodniczący Sekretariatu Me-
talowców.

Gośćmi zjazdu byli między innymi prezydent 
RP Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło, 
minister rodziny Elżbieta Rafalska i jej zastępca 
Stanisław Szwed, a także prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej Jarosław Szarek.

W wyniku wyborów przewodniczącym „So-
lidarności” na kolejną kadencję został Piotr 
Duda, a w składzie Komisji Krajowej znaleźli 
się Marek Bogusz i Andrzej Biegun. Z kolei 
Mirosław Brzuśnian został wybrany do Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”.

– Przyjęliśmy też szereg dokumentów, dotyczą-
cych obecnej sytuacji w Polsce, a przede wszystkim 
program „Solidarności”, który wyznacza kierunki 
naszych działań na najbliższe lata. Teraz bierzemy 
się do pracy, by ten program realizować – powie-
dział po zakończeniu zjazdu Marek Bogusz.

Obszerne relacje i fotoreportaż ze zjazdu znaleźć można 
na naszej stronie internetowej.

szkOLenIe InspekTOróW
W piątek 9 listopada w Ośrodku „Zagroń” 

w Szczyrku odbyło się uroczyste podsumowa-
nie pięciodniowego kursu, jaki podbeskidzka 
„Solidarność” zorganizowała dla społecznych 
inspektorów pracy oraz reprezentantów związku 
w zakładowych komisjach BHP.

W szkoleniu wzięło udział 67 osób z ponad 
dwudziestu zakładowych organizacji związ-
kowych z całego Podbeskidzia, a  także m.in. 
z Katowic, Kłodzka i Elbląga. – Kursy takie 
organizujemy nieprzerwanie od 2004 roku, mi-

nimum jeden raz w roku. Wciąż rośnie liczba 
uczestników, co najlepiej świadczy o poziomie 
i popularności naszych szkoleń – mówi główny 
organizator tych kursów Piotr Górny, członek 
Zarządu Regionu Podbeskidzie, regionalny ko-
ordynator ds. bhp, a jednocześnie specjalista ds. 
bhp w spółce Bulten Polska.

Wraz z nim zajęcia prowadzili zastępca 
okręgowego inspektora pracy w Katowicach 
nadinspektor Janusz Grygierczyk, nadinspektor 
Andrzej Prus z bielskiego biura PIP, dr Wie-
sława Horst z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
w Poznaniu, młodszy kapitan pożarnictwa Ja-
nusz Krzak z bielskiej Państwowej Straży Po-
żarnej oraz ratownik med. Przemysław Guzioł 
z katowickiego Pogotowia Ratunkowego.

Na zakończenie kursu wszyscy jego uczestni-
cy po zdaniu egzaminu otrzymali zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia. W tym końcowym spo-
tkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący pod-
beskidzkiej „Solidarności” Stanisław Sołtysik.

Reprezentacja Regionu Podbeskidzie podczas obrad 
krajowego zjazdu „Solidarności” w Częstochowie.

spOTkAnIe  
z dYrekTOreM nFz

30 października w Bielsku-Białej odbyło się 
spotkanie Rady Regionalnej Sekcji Ochrony 
Zdrowia NSZZ „Solidarność” z dyrektorem 
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia Jerzym Szafranowi-
czem. Tematem spotkania było omówienie 
finansowania przez NFZ placówek ochrony 
zdrowia na terenie Podbeskidzia. Przedsta-
wiciele naszej sekcji przedstawili problemy 
związane z finansowaniem świadczeń, które 

są zbyt nisko wycenione, co powoduje spore 
problemy tych placówek z utrzymaniem płyn-
ności finansowej.

Dyrektor NFZ przedstawił sytuację finanso-
wą Funduszu i zaznaczył, że na dzień dzisiej-
szy nie ma możliwości zmiany ceny świadczeń. 
Warto przypomnieć, iż wycena świadczeń róż-
ni się w niektórych zakresach i na przykład 
w Warszawie procedury są wyceniane wyżej 
niż na Śląsku. „Solidarność” dąży cały czas do 
ujednolicenia cen świadczeń w całym kraju, bo 
przecież są one równie dobrze wykonywane 
u nas, jak i w Warszawie.

pOsTAW  
nA „sOLIdArnOśĆ”

NSZZ „Solidarność” – związek zawodowy 
z wieloletnim doświadczeniem – oferuje profesjo-
nalną obsługę pracowników, służy poradnictwem 
prawnym, bezpłatnym dla swoich członków, an-
gażuje się w bieżącą obronę godności, praw i in-
teresów osób zrzeszonych w naszym związku.

Wedle statutu każdy zrzeszony w NSZZ „Soli-
darność” nie jest sam wobec pracodawcy. Staje się 
częścią dobrze zorganizowanej wspólnoty działa-
jącej na poziomie zakładów, powiatów, regionów, 
branż i kraju. Ma zagwarantowane prawo do ko-
rzystania z pomocy związkowej w obronie praw 
pracowniczych. Jest uprawniony także do bez-
płatnej pomocy związku w sytuacjach losowych. 
W sytuacjach konfliktu z pracodawcą ma możli-
wość korzystania z pomocy prawników i innych 
ekspertów, zatrudnionych w naszym regionie, 

jak i w  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
W przypadkach zagrożenia zwolnieniem z pracy, 
wypowiedzeniem warunków umowy o pracę, pra-
cownik ma obronę związkową, realizowaną już 
od chwili zamiaru podjęcia tego rodzaju decyzji 
przez pracodawcę. Może otrzymywać różnorodną 
pomoc, w tym finansową, w okresie pozostawa-
nia bez pracy ze względu na prowadzoną działal-
ność związkową.

Jak zostać naszym członkiem? Dla pra-
cowników zatrudnionych u pracodawcy, gdzie 
jest NSZZ „Solidarność”, wystarczy nawią-
zać kontakt z przewodniczącym. Wypełnienie 
i przyjęcie deklaracji związkowej finalizuje 
przynależność związkową. W zakładach, gdzie 
nie ma organizacji związkowej NSZZ „Solidar-
ność”, warto podjąć działania w celu jej założe-
nia. Nie jest to trudne. W przypadku wątpliwości 
wystarczy telefon do Zarządu Regionu lub naj-
bliższego oddziału naszego związku (adresy i te-
lefony podajemy poniżej).

dzIĘkUjĘ zA głOsY nA „sOLIdArnOśĆ”
Za nami wybory samorządowe, w których wybieraliśmy naszych przedstawicieli do rad 

gmin, miast, powiatów i województw. Przed głosowaniem, zachęcając Państwa do udziału 
w tym wydarzeniu, podkreślałem wielokrotnie, że lokalne samorządy współtworzą kształt 
naszych małych ojczyzn – gmin, miast, powiatów czy województw, a tym samym kształtują 
naszą rzeczywistość, mają wpływ na życie każdej i każdego z nas.

Serdecznie dziękuję za udział w wyborach i za każdy głos oddany na kandydatów reko-
mendowanych przez „Solidarność”. Cieszę się, że wielu z nich – dzięki Państwu! – zdobyło 
mandaty radnych. Wierzę, że teraz będą reprezentować nasze sprawy w samorządach.

PRZEWODNICZĄCY PODBESKIDZKIEJ „SOLIDARNOŚCI”
MAREK BOGUSZ

Od sOLIdArnOścI dO WOLnOścI
Tuż przed dniem Święta Odzyskania Niepod-

ległości podczas uroczystej gali w Oświęcimskim 
Centrum Kultury odbyło się podsumowanie IV 
Powiatowego Konkursu Historycznego, odbywa-
jącego się w tym roku pod hasłem „Od Solidarno-
ści do wolności”. Organizatorem tego konkursu 
jest oświęcimskie Starostwo Powiatowe oraz 
MDK, a patronat nad tym przedsięwzięciem ob-
jęły oddziały Instytutu Pamięci Narodowej w Ka-
towicach i Krakowie oraz zarządy „Solidarności” 
regionów Podbeskidzie i Małopolska.

W finale spotkało się 28 uczniów z siedmiu 
szkół średnich Oświęcimia i Kęt. Najlepiej 
z konkursowymi pytaniami poradził sobie Ka-
mil Malec z oświęcimskiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stanisława Konarskiego. Tuż 

za nim uplasowały się Aleksandra Wiśniowska 
i Katarzyna Chrząszcz – obie reprezentujące Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Kętach.

Podczas gali w OCK odbyło się nie tylko 
ogłoszenie wyników tego konkursu (a także in-
nych, również organizowanych przez MDK), 
ale też wręczenie nagród dla zwycięzców. Jed-
nym z ich fundatorów była podbeskidzka „So-
lidarność”, a wśród osób, które pogratulowały 
zwycięzcom, był członek prezydium ZR Pod-
beskidzia Piotr Gołąb.

Na zakończenie spotkania przed zebranymi 
wystąpili licealiści z Kęt i Oświęcimia, którzy 
zaprezentowali okolicznościowy program ar-
tystyczny.

kOnkUrsY, kOnkUrsY
Podbeskidzka „Solidarność” zachęca 

uczniów do udziału w dwóch konkursach, or-
ganizowanych przez nasz związek. Pierwszy 
z nich to organizowany od 2010 roku w Biel-
sku-Białej (ale dla licealistów z całego regionu) 
Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Solidar-
ni”, przeprowadzany wspólnie przez „Soli-
darność” i Instytut Pamięci Narodowej. Drugi 

konkurs to nowość – Regionalny Konkurs 
Plastyczny „Solidarność w oczach młodzie-
ży”, nad którym patronat objął Śląski Kurator 
Oświaty. Laureaci obu tych konkursów mogą 
liczyć na atrakcyjne nagrody.

Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się 
z regulaminami obu konkursów i zachęcenia 
młodzieży do udziału w tych przedsięwzięciach. 
Wszystkie szczegóły znaleźć można na stronie 
internetowej podbeskidzkiej „Solidarności”.
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POWIAT BIeLSKI

nAgrOdA ks. LOndzInA pO rAz 20.
Roman Pękala z gminy Porąbka, muzyk, emerytowany nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu, instruktor muzyczny w miejscowym Gminnym 

Ośrodku Kultury w Porąbce i wieloletni kapelmistrz Orkiestry Dętej, został laureatem XX edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina.

Starosta bielski Andrzej Płonka podkreślił, że uroczystość wręczenia Nagrody im. Ks. Józefa Londzina w sposób 
symboliczny zamyka obchody dwudziestolecia istnienia powiatu bielskiego.
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Roman Pękala nagrodę przyjął z rąk starosty Andrzeja Płonki oraz przewodniczącej kapituły Aliny Świeży-Sobel.

Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Wilamowice” zachwycił uczestników prezentacją ludowych strojów.

Rudolf Budny z gminy Jasienica to hojny darczyńca oraz działacz charytatywny i sportowy. Gratulacje przyjął m.in. 
od wiceministra Stanisława Szweda, wójta Janusz Pierzyny, przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego 
i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czesława Machalicy.

Marian Firganek, społecznik i budowniczy z gminy Bestwina, w otoczeniu 
bliskich i znajomych, m.in. wójta Artura Beniowskiego.

Jan Mysłajek, narciarz i działacz sportowy ze Szczyrku, składa gratulacje 
innym nominowanym: Rudolfowi Budnemu z gminy Jasienica, Stanisławie 
Duraj z Jaworza, Benedyktowi Gawędzie z Kóz i Romanowi Pękali. 

Samorząd Jaworza z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem na czele złożył 
gratulacje Stanisławie Duraj, zasłużonej nauczycielce i działaczce Koła 
Gospodyń Wiejskich.
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kOLejne spOTkAnIA W rAMAch AkcjI „BezpIecznIe z prOFI credIT”
Przyjazd siatkarek, znanych 

dzieciom głównie z telewizji i pra-
sy, wywołuje niemałe poruszenie 
wśród uczniów szkół, w których od-
bywają się spotkania w ramach ak-
cji „Bezpiecznie z PROFI CREDIT”. 
Podczas ostatnich trzech spotkań 
w Czańcu, Nowej Wsi i Przeciszo-
wie, mieli oni okazję poznać Klaudię 
Kubacką, Dominikę Kozyrę, Olivię 
Różańską i Katarzynę Konieczną. 
Tematem rozmów nie było tylko 
bezpieczeństwo na drodze i pod-
czas imprez masowych, takich jak 
rozgrywki sportowe, lecz także roz-
mowy o zdrowym odżywianiu, ak-
tywności fizycznej czy zawodowym 
sporcie i siatkówce. Siatkarki chętnie 

podzieliły się informacjami o swoich 
codziennych obowiązkach w klubie 
sportowym, drużynowych sukcesach 
i porażkach czy umiejętności radze-
nia sobie ze stresem. Dużą frajdę 
dzieciom sprawił trening siatkarski, 
prowadzony specjalnie dla nich przez 
zawodniczki, oraz rozegrany później 
mecz pokazowy, które są stałymi ele-
mentami każdego ze spotkań w ra-
mach akcji. 

Dzieci najlepiej uczą się poprzez 
zabawę. Dlatego zajęcia prowadzo-
ne są w bardzo luźnej i rozrywko-
wej formie. Pomimo tego, że tematy 
prelekcji są bardzo poważne, spo-
tkaniom towarzyszą bardzo radosne 
nastroje. Na każdym z nich wprowa-

dzony zostaje jakiś nowy element, 
aby zaciekawić dzieci programem. 
Podczas niedawnych spotkań ucznio-
wie mogli nie tylko posłuchać o bez-
pieczeństwie na drodze, ale także 
zobaczyć animacje poruszające 
tę kwestię.

Bohaterem prezentowanych fil-
mików jest sympatyczny Psotnik, 
który w przystępny sposób poka-
zuje dzieciom, jak zachowywać 
się w pobliżu drogi oraz jak ważne 
jest używanie odblasków. – Każda 
odwiedzana w ramach akcji pla-
cówka otrzymuje 400 opasek od-
blaskowych, by uczniowie mogli 
w praktyce wykorzystać informacje 
przekazane przez Psotnika – mówi 
Jarosław Czulak, Dyrektor Marke-
tingu PROFI CREDIT Polska S.A. 
Zdajemy sobie sprawę, że takie ma-
teriały są dla dzieci bardzo atrakcyj-
ne i dlatego pozwalają w efektywny 
sposób przekazywać wiedzę – do-
daje Czulak.

Pogarszająca się pogoda i szyb-
ko przychodzący zmrok sprawiają, 
że popołudniowe powroty dzieci ze 
szkoły stają się bardziej niebezpiecz-
ne. W takich warunkach ważne jest, 
by dzieci potrafiły bezpiecznie po-
ruszać się w pobliżu dróg. Dzięki 
projektowi „Bezpiecznie z PROFI 
CREDIT”, organizowanemu przez 
siatkarską drużynę BKS-u wraz ze 

sponsorem tytularnym klubu, biel-
ską spółką PROFI CREDIT, w ostat-
nich dniach blisko 600 dzieci wzięło 
udział w prelekcjach na temat bez-
pieczeństwa na drodze oraz podczas 
imprez masowych, a ich szkołom zo-
stało przekazanych 1 200 opasek od-
blaskowych.

W ramach trzeciej edycji akcji 
„Bezpiecznie z PROFI CREDIT” 
uczniowie z 30 szkół w powiatach 
bielskim, żywieckim, pszczyńskim 
i cieszyńskim na przestrzeni obec-
nego roku szkolnego spotykają się 
z siatkarkami jednej z najbardziej 
utytułowanych drużyn sportowych 
na Podbeskidziu, BKS PROFI CRE-
DIT Bielsko-Biała, oraz z prelegenta-

mi z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Bielsku-Białej i Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach. 

Spółka PROFI CREDIT już trzeci 
rok z rzędu angażuje się w działania 
na rzecz dzieci z lokalnej społecz-
ności, organizując wraz z siatkarską 
drużyną BKS-u akcję „Bezpiecznie 
z PROFI CREDIT”. Dotychczasowe 
edycje projektu spotkały się z ogrom-
nym zainteresowaniem ze strony 
szkół i bardzo pozytywnymi reko-
mendacjami nauczycieli i uczniów. 
W sumie w dotychczasowych spotka-
niach brało udział blisko 7 500 dzie-
ci z 32 placówek, a rozdane zostało 
15 600 opasek odblaskowych!

inFormacja praSowa

SPOłeCZeńSTWO

kOngres pOzYTYWnej energII
Na Zamku Książąt Sułkow-
skich w Bielsku-Białej odbyła 
się gala finałowa VIII Regio-
nalnego Kongresu Kobiet Pod-
beskidzia. Podczas wydarzenia 
przeprowadzonego pod patro-
natem posłanki Mirosławy 
Nykiel w sposób szczególny 
doceniono kobiety od lat an-
gażujące się w Kongres.

Uroczysta gala również 
w tym roku podsumowała 
wszystkie inicjatywy, jakie 
we wcześniejszych miesią-
cach odbywały się w ramach 
ósmej edycji Kongresu. I tak 
m.in. w Gminie Wyznaniowej 
Żydowskiej zorganizowane 
zostały spotkania poświęcone 
pochodzącej z Bielska divie 
operowej Salmie Kurz, w Biel-
skiej Wyższej Szkole im. Jó-
zefa Tyszkiewicza kobiety 
uczestniczyły w zabiegach pie-
lęgnacyjnych i kosmetycznych, 
a event z przewodnim hasłem 
„Być kobietą to nie taka prosta 
rzecz” pozwolił na ukazanie 
metamorfozy wizerunku kobiet 
oraz mody na przestrzeni lat.

Galę finałową rozpoczęła 
premiera spektaklu „Przyszłość 
Wasza w ręku Waszym”. 

Sztuka Pawła Sablika przy-
pomniała, jak przed stu laty 
Polki walczyły o swoje prawa 
obywatelskie. Na scenie poja-
wił się m.in. marszałek Józef 
Piłsudski, który początkowo 
nie był przekonany do pomy-
słu przyznania kobietom praw 
wyborczych, ale ostatecznie 
uległ ich argumentom.

W tym roku nie została wrę-
czona „Perła Podbeskidzia”, 
stanowiąca w poprzednich 
edycjach główne wyróżnienie 

w ramach Kongresu. – Uzna-
liśmy, że w tak wyjątkową 
rocznicę, jaką jest stulecie od-
zyskania przez kobiety praw 
wyborczych, trzeba wyróżnić 
wszystkie panie. Bo to one – 
wyzwolone, niezależne, przed-
siębiorcze, a jednocześnie cały 
czas podkreślające swoją ko-
biecość – są w równym stopniu 
prawdziwymi Perłami Podbe-
skidzia – mówi inicjatorka Re-
gionalnego Kongresu Kobiet 
Mirosława Nykiel, bielska 

posłanka Platformy Obywa-
telskiej.

Uhonorowane zostały więc 
te kobiety, które aktywnie 
włączyły się w prace na rzecz 
Kongresu, nadając mu wyjąt-
kowy charakter. Nagrodzo-
no również osoby – nie tylko 
panie – które stale współpra-
cują przy organizacji Kon-
gresu Kobiet Podbeskidzia. 
Galowy wieczór na Zamku 
Sułkowskich obecnością za-
szczyciły m.in. Małgorzata 

Kidawa-Błońska, a także Bo-
rys Budka. Wydarzenie uświet-
nił występ Gosi Andrzejewicz. 
Bielska piosenkarka zaśpiewa-
ła swoje największe przeboje, 
ale również dedykowany spe-
cjalnie dla kobiet utwór „Do-
ceń to”.

Jak dodaje Mirosława Ny-
kiel, Kongres stał się poprzez 
kolejne edycje przedsięwzię-
ciem coraz szerszym, zyskując 
szczególny wymiar dzięki to-
warzyszącym mu celom cha-
rytatywnym. Początkowo 
przybrał formułę maksymal-
nie dwudniowych panelowych 
dyskusji i warsztatów, których 
zwieńczenie stanowił koncert. 
– Z biegiem czasu aktywizowa-
ło się więcej kobiet, które pro-
ponowały kolejne wydarzenia. 
Postanowiłam więc zaryzyko-
wać, a Rada Kongresu zdecy-
dowała, aby trwał on przez cały 
rok. I tak dzięki zaangażowa-
niu wielu osób, w tym przede 
wszystkim naszych wspania-
łych kobiet, udało się wyzwolić 
niesamowite pokłady pozytyw-
nej energii, dobroci serca i kre-
atywnych pomysłów – mówi 
Mirosława Nykiel.

Posłanka Platformy Oby-
watelskiej zapowiada, że już 
w najbliższym czasie rozpocz-
ną się przygotowania do kolej-
nego Kongresu, tym bardziej, 

że pomysłów z roku na rok 
przybywa i w jego organizację 
chce się włączyć coraz więcej 
osób i środowisk. Podczas te-
gorocznej Gali, ograniczonej 
z powodów technicznych, nie 
mogli pomieścić się wszyscy 
chętni, aby w niej uczestni-
czyć. Dlatego w 2019 r. zosta-
nie ona zorganizowana jako 
dużo większe i otwarte wyda-
rzenie. – Wybierzemy także 
Perłę Podbeskidzia i jak zwykle 
będzie czekało na uczestników 
wiele niespodzianek i spotkań. 
Zapraszam do udziału – mówi 
Mirosława Nykiel, zachęcając 
do śledzenia strony Kongresu: 
kobiety-podbeskidzia.pl, a tak-
że profilu na Facebooku: www.
facebook.com/kongreskobiet-
podbeskidzia.

Choć VIII Kongres powoli 
odchodzi do historii, to jednak 
czeka nas jeszcze jedno ważne 
wydarzenie. Już podczas gali 
sprzedawano na cele charyta-
tywne książkę Urszuli Bożał-
kińskiej „Ona, On i Wojna”. 
Cały dochód z jej sprzedaży 
zostanie przekazany na bielskie 
Salwatoriańskie Stowarzysze-
nie Hospicyjne. I właśnie pro-
mocji tej książki poświęcone 
będzie spotkanie w najbliższy 
piątek 23 listopada o godz. 17, 
również w atrium Zamku Suł-
kowskich. (R)
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Posłanka Mirosława Nykiel podziękowała wielu osobom, współpracującym przy organizacji Kongresu Kobiet 
Podbeskidzia.
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GOSPODARKA

Obecnie firmy, zarówno te 
duże, jak i mniejsze przedsię-
biorstwa, stoją w obliczu wy-
zwania, którym jest rekrutacja 
wykwalifikowanych pracow-
ników. Niezwykle istotne jest 
także zatrzymanie w firmie 
pracującej już tam kadry, bę-
dącej swoistą kopalnią wiedzy 
i stanowiącej o sile danego za-
kładu pracy. Sytuacja ta jest 
znana pracodawcom nie tyl-
ko w Polsce, ale i w pozosta-
łych krajach Unii Europejskiej. 
W przeciwieństwie do lat 
wcześniejszych, obecni kan-
dydaci poszukują pracy, któ-
ra da im poczucie satysfakcji 
i właśnie dla niej są w stanie 
zmienić nawet swoje miejsce 
zamieszkania. I jest to proces 
ciągły – obecnie ludzie bardzo 
często zmieniają miejsce pra-
cy. Czy zatem warto podejmo-
wać ryzyko, by odnaleźć pracę 
marzeń? Jedno jest pewne – 
warto związać swoją drogę za-

wodową z firmą o długoletniej 
tradycji, ale co najważniejsze 
– z pewną przyszłością. 

Firma, która z powodze-
niem działa na danym rynku 
od wielu lat, stanowi dla swo-
ich pracowników drugi dom. 
Szczególną wartość ma wów-
czas tradycja, przywiązanie 
i wartości, jakie konkretna fir-

ma kultywuje. Historia i trady-
cja to jednak niejedyny aspekt, 
na który pracownicy zwra-
cają uwagę – bardzo ważna  
dla załogi jest także pewna 
przyszłość. To z kolei daje 
pracownikom stabilizację 
i pewność zatrudnienia, a na-
stępnie przekłada się na po-
czucie bezpieczeństwa całych 

rodzin. W naszym regionie jed-
ną z takich firm jest czecho-
wicka kopalnia, działająca od 
2010 roku pod nazwą Przedsię-
biorstwo Górnicze „SILESIA”  
Sp. z o.o.

PG SILESIA to obecnie 
największa prywatna kopal-
nia węgla kamiennego w Pol-
sce. Powszechnie znana przede 
wszystkim z najlepszej efek-
tywności w całym polskim 
górnictwie. Górnicy czecho-
wickiej kopalni stanowią 
wzór doskonale funkcjonują-
cego zespołu – pełnego zaan-
gażowania w wykonywanie 
codziennych obowiązków i na-
stawionego na ciągły rozwój. 
Dodatkowo pracownicy kopal-
ni podkreślają wartość tradycji 
górniczej i z dumą prezentują 
swoje przywiązanie do zawo-
du górnika.

W ostatnim czasie PG SI-
LESIA zrealizowała szereg 
wielomilionowych inwestycji, 
jak m.in. realizacja kolejnego 
etapu modernizacji zakładu 
przeróbki mechanicznej węgla, 
zakup kombajnu ścianowe-
go oraz trzeciego kompleksu 
ścianowego. Firma wystarto-
wała także z projektem budo-
wy nowej stacji wentylatorów 
w miejscowości Rudołtowi-
ce. Wszystko to właśnie daje 
obecnym, ale i przyszłym pra-
cownikom kopalni, tak ważną 
teraz gwarancję  długotermino-
wego zatrudnienia.

Czy zatem PG SILESIA 
prowadzi rekrutację? Czy fir-
ma zlokalizowana w Czecho-
wicach-Dziedzicach poszukuje 
jedynie wykwalifikowanych 
pracowników? Na co mogą 
liczyć członkowie załogi ko-
palni? Otóż warto podkreślić 
w tym miejscu, że PG SILE-
SIA, od momentu przejęcia 
kopalni przez czeską grupę 
EPH w 2010 roku, stworzyła 
ponad 1200 nowych miejsc 

pracy. I na tym nie poprzestaje 
– ciągle zatrudnia. Dzięki no-
woczesnemu podejściu, cieka-
wym rozwiązaniom z zakresu 
zarządzania oraz innowacjom 
stosowanym w procesie wy-
dobycia, zawód górnika może 
stanowić ciekawą propozycję 
zawodową również dla młode-
go pokolenia.

Aktualnie PG SILESIA 
poszukuje głównie kandy-
datów z uprawnieniami gór-
niczymi, mechanicznymi 
i elektrycznymi. Posiadając 
jednak sprawdzony i bardzo 
skuteczny proces szkolenio-
wy jest otwarta również na 
osoby bez doświadczenia. Co 
ważne, firma gwarantuje no-
wym pracownikom wsparcie  
w uzyskaniu uprawnień gór-
niczych,  a  także pomoc 
w nabywaniu i podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych – 
głównie poprzez refundowa-
nie kosztów kursów.

To właśnie dla osób, które 
chcą związać swoją przyszłość 
z kopalnią, ale nie posiadają 
żadnych uprawnień, PG SILE-
SIA realizuje szereg kwalifika-
cyjnych kursów zawodowych. 
Ich celem jest przygotowanie 
pracowników do egzaminu 
prowadzącego do otrzymania 
tytułu Górnika Eksploatacji 
Podziemnej. O dużej potrzebie 
kształcenia w branży górniczej 
świadczy przede wszystkim 
liczba kursantów, którzy już 
wzięli udział w organizowa-
nych przez PG SILESIA kur-
sach. Wszystkie te działania 
mają na celu podnoszenie kwa-
lifikacji pracowników i budo-
wanie ścieżek karier.

Równocześnie z urucho-
mieniem wielomilionowych 
inwestycji, o których pisaliśmy 
wyżej, w PG SILESIA wystar-
towały także specjalne progra-
my skierowane do wszystkich 
pracowników zarówno PG 
SILESIA, jak i MSE (sio-
strzana spółka PG SILESIA). 

Inicjatywy te cieszą się obecnie 
ogromną popularnością wśród 
załogi, a na szczególną uwa-
gę zasługują:

„Poleć pracownika” – to 
znany program poleceń pra-
cowniczych, którego celem jest 
zachęcenie  obecnych pracow-
ników PG SILESIA oraz MSE 
do aktywnego uczestniczenia 
w procesie rekrutacji. Nagro-
dą za polecenie pracownika 
jest specjalna premia. W ten 
sposób kopalnia chce uświa-
domić pracownikom fakt, że 
to oni właśnie w głównej mie-
rze mogą wpływać na to, z kim 
pracują i jaką atmosferę pra-
cy tworzą.

„Fedrujemy Talenty” – ce-
lem programu jest zachęcanie 
pracowników PG SILESIA 
i MSE do rozwoju i podno-
szenia swoich kwalifikacji za-
wodowych w formie studiów 
wyższych (zarówno dziennych, 
jak i zaocznych). Założeniem 
programu jest przyznawanie 
nagrody Prezesa Zarządu dla 
10 najlepszych studentów. Wa-
runkiem otrzymania nagrody 
jest zaliczenie wszystkich eg-
zaminów w pierwszym termi-
nie oraz uzyskanie średniej 
ocen w roku na poziomie 4.0.

Oprócz tych ciekawych 
programów, które jeszcze 
kilka lat temu były zupełnie 
obce branży górniczej, pracu-
jący w kopalni mogą liczyć na 
znane i popularne świadcze-
nia, takie jak: system premio-
wy + dodatki gwarantowane 
przez wewnętrzny regulamin, 
bony żywieniowe i świą-
teczne, „wczasy pod gruszą”  
czy paczki świąteczne dla dzie-
ci.

Wszyscy zainteresowani 
podjęciem pracy w PG SILE-
SIA lub MSE, mogą wysłać 
swoje CV na adres: rekruta-
cja@pgsilesia.pl. PG SILESIA 
deklaruje, iż wszystkie kan-
dydatury zostaną rozpatrzone. 
Zatem – powodzenia! 

sTABILnOśĆ zATrUdnIenIA drOgą dO pOczUcIA 
BezpIeczeŃsTWA cAłYch rOdzIn,
czyli dlaczego warto postawić na pracę w firmie z długoletnią tradycją i pewną przyszłością.
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kOLejne prAce drOgOWe
Trwają wzmożone inwestycje na drogach zlokalizowanych w gminie Bestwina.

Szeroki zakres prac obej-
muje rozpoczęty w poło-
wie listopada remont ulicy 
Pszczelarskiej w Janowicach. 
W ramach inwestycji wykona-
na będzie warstwa wyrównaw-
cza i nowa nakładka asfaltowa 
na odcinku blisko 900 metrów 
wraz z poboczami, przewi-

dziano ponadto udrożnienie 
rowów. Zadanie obejmie od-
cinek od skrzyżowania z ul. 
Famułkową do skrzyżowania 
z ul. Targanicką.

Rozstrzygnięte zostały już 
przetargi i podpisane umowy 
na wykonanie kolejnych dro-
gowych modernizacji. Nową 

nawierzchnię na długości ok. 
600 m oraz niezbędne od-
wodnienie zyska ul. Sosno-
wicka w Kaniowie. Głównie 
prace odwodnieniowe, zwią-
zane z przebudową przepu-
stów i wykonaniem rowów, 
prowadzone będą na przeszło 
kilometrowym odcinku ul. 
Rzecznej w Bestwince. Nowy 
asfalt zostanie tu położony już 
na wiosnę 2019 r.

Na wspomniane inwesty-
cje w infrastrukturę drogową 
gmina przeznaczyła środ-
ki z własnego budżetu. Ich 
wysokość to łącznie ok. 1,3 
mln zł.

Warto nadmienić, że to już 
kolejne modernizacje dróg 
w gminie Bestwina w ostat-
nich tygodniach. Sprzyjają-
ca jesienna aura sprawiła, że 
zgodnie z planem przebiegł 
remont ul. Gawlików w Ka-
niowie, gdzie oprócz jezdni 
na odcinku ok. 1 km prace ob-

jęły odwodnienie, kanalizację 
deszczową i przepusty. Ta in-
westycja pochłonęła ponad 700 
tys. zł, z czego 80 proc. zostało 
pokryte z pozyskanego przez 
Gminę dofinansowania z pro-
gramu rządowego na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
Z kolei na ul. Młyńskiej i Lu-
dowej w Kaniowie remonty 
dróg przeprowadził Powiat 
Bielski. (M)

GMINA BeSTWINA

ARTUR BENIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

Stan dróg na terenie naszej 
gminy z roku na rok się popra-
wia. Nie byłoby to możliwe bez 
przeznaczania na modernizację 
infrastruktury drogowej środ-
ków budżetowych, ale i aktyw-
ności w pozyskiwaniu pienię-
dzy z funduszy zewnętrznych. 
Na systematycznie realizowa-
nych pracach korzystają wszy-
scy nasi mieszkańcy. Oprócz no-
wych nawierzchni asfaltowych 
docenianych przez kierowców, 
bardzo często spełniane są rów-
nocześnie potrzeby pieszych 
poprzez przebudowę chodni-
ków. Sprzyja to zwiększeniu 
poczucia komfortu oraz bezpie-
czeństwa. Mogę więc zapewnić, 
że prace na gminnych drogach 
będą kontynuowane także w 
następnych latach.

nAgrOdA dLA UcznIóW
Czwórka uczniów Ze-

społu Szkolno-Przedszkol-
nego w Bestwinie wspólnie 
z dwójką podopiecznych 
warszawskich szkół zosta-
ła wyróżniona za pracę wy-
konaną w ramach konkursu 
„Rówieśnicy Niepodległej”.

Późną wiosną tego roku 
powstała praca „Janowic-
cy rówieśnicy Niepodległej 
– 100 lat w służbie małej 
i dużej ojczyźnie”. Jej wy-
konania podjęli się Michał 
Dziergas, Mikołaj Szostak, 
Nikodem Nycz i Patryk 
Góra ze szkoły w Bestwi-
nie pod opieką Doroty Suro-
wiak oraz Jakub Dzik i Maja 
Dzik, rodzeństwo uczęszcza-
jące do szkół w Warszawie.

Na przeszło 100 stronach 
pracy uczniowie opisali hi-
storię 41 osób wywodzą-
cych się z Janowic, które 
w 1926 roku podpisały de-
klarację podziwu i przyjaźni 
dla Stanów Zjednoczonych. 
Zbiór 111 tomów, podpisany 
m.in. przez marszałka Józe-
fa Piłsudskiego i prezydenta 
Ignacego Mościckiego, do-
starczony został na ręce pre-
zydenta Calvina Coolidge’a 
jako prezent od naszego na-
rodu z okazji uczczenia 150. 
rocznicy uchwalenia ame-
rykańskiej Deklaracji Nie-

podległości. Prócz wielu 
ważnych osób pozdrowienia 
i podpisy złożyło także ok. 
5,5 mln uczniów, również 
z terenu gminy Bestwina.

Praca bestwińskich 
uczniów została nagrodzo-
na w konkursie, zorgani-
zowanym przez ośrodek 
„Karta” i Ambasadę USA 
w Warszawie. Uroczystość 
z tym związana odbyła się 9 
listopada w „Domu Spotkań 
z Historią” na warszawskim 
Mokotowie. „Janowiccy 
Rówieśnicy Niepodległej 
opisani w naszej pracy do-
skonale odzwierciedlają 
przekrój janowickiej spo-
łeczności na przestrzeni lat. 
Doskonale obrazują, jaki 
wpływ miało na ich życie 
patriotyczne wychowanie 
wyniesione z domu, bardzo 
wzmacniane przez lokalną 
szkołę i lokalne organizacje 
społeczne. Tenże patrio-
tyzm wielu z nich koszto-
wał życie, oddane na wielu 
frontach kilku wojen. Ten 
sam patriotyzm pomagał 
im wieść godne życie, po-
mimo licznych przeciwno-
ści i zawieruch życiowych 
– wielką wartością była dla 
nich zawsze rodzina, wiara, 
Ojczyzna” – napisali ucznio-
wie. (RAF)

nOWY pLAc zABAW
Na terenie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Bestwin-
ce oddano do użytku plac 
zabaw, z którego korzystać 
będą najmłodsi.

Z myślą o przedszkolakach 
zamontowany został duży i no-
woczesny zestaw zabawowy. 
Wyposażony jest w dwie po-
dwójne huśtawki, huśtawkę 
równoważnię oraz trzy zabaw-
ki sprężynowe.

Utworzenie placu jest 
elementem realizowanego 
projektu „Wesołe przedszko-
laki w Bestwince”, współfi-
nansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Celem jest popra-
wa dostępności do wysokiej 
jakości edukacji przedszkol-
nej na terenie gminy Be-
stwina, poprzez utworzenie 
dodatkowego oddziału przed-
szkolnego dla 25 dzieci, oraz 
zwiększenie szans edukacyj-
nych dzieci już uczęszcza-
jących do placówki przez 
organizację specjalistycznych 
zajęć logopedycznych. Pro-
jekt będzie realizowany przez 
cały rok szkolny 2018/2019 
i obejmie ponad 50 dzieci.

– Naszym najmłodszym 
mieszkańcom trzeba systema-
tycznie zapewniać odpowiednie 
warunki do nauki, ale i zabawy. 

W takie właśnie działanie wpi-
suje się kolejny już plac zabaw 
w naszej gminie – wyjaśnia wójt 
Artur Beniowski. (R)
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Ukończono prace na ul. Gawlików w Kaniowie.

Wykorzystując sprzyjającą aurę na ul. Pszczelarskiej w Janowicach została położona nakładka asfaltowa.

Dobrze wyposażony plac zabaw został otwarty przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Bestwince.

2. edycja
Gminnego Festiwalu pieśni patriotycznej w Bestwinie zgro-
madziła ponad 350 młodych wykonawców ze szkół na te-
renie gminy. W środę 7 listopada uczniowie i przedszkolaki 
zaprezentowali najpiękniejsze pieśni o ojczyźnie. i tak w 
Zespole szkolno-przedszkolnym w Bestwinie wybrzmiały 
utwory, m.in. „przybyli ułani”, „Gaude Mater polonia”,  „płynie 
Wisła” czy „dziewczyna z granatem”. Jury oceniało solistów, 
duety, chóry oraz zespoły, doceniając wysokie umiejętno-
ści i poziom artystyczny, wypracowany pod kierunkiem 
nauczycieli muzyki.
Z racji obchodów 100-lecia odzyskania przez polskę nie-
podległości nie zabrakło kolorowych, radosnych strojów, 
flag państwowych i innych akcentów patriotycznych. 
dopisała również publiczność, która z uwagą i zadumą 
przysłuchiwała się kolejnym wykonaniom.
Najwyższe miejsca uzyskali: Natalia szynka z Kaniowa, 
zespół „sześć plus trzy” oraz „Chór” z Bestwiny (kategoria 
przedszkoli), Joanna postka i dawid Królczyk, zespół „Nutki” 
z Bestwinki oraz chór „Radosne Nutki” z Bestwiny (kat. szko-
ły podstawowe, kl. 1-3), Barbara postka z Bestwinki, Maria 
Kubera i aleksandra Jonkisz, zespół „trio” z Bestwiny oraz 
chór „divertimento” z Kaniowa (kat. szkoły podstawowe, 
kl. 4-8), a także patrycja Waluś i „Chór” z Bestwinki (kat. 
gimnazjum), wyróżniono ponadto zespół „Harmonia” z 
Gminnego ośrodka Kultury. (R)

gMInA W LIczBAch
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GMINA JASIeNICA

jesIenne InWesTYcje
Wykorzystując słoneczną i ciepłą aurę, w sołectwach gminy Jasienica przeprowadzono  

szereg robót inwestycyjnych.

nOWY pLAc 
zABAW  
W BIeLOWIckU

W Bielowicku powstał 
nowy plac zabaw z elemen-
tami siłowni zewnętrznych. 
Na inwestycję wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna 
pozyskał 50 tys. zł dofinan-
sowania z Urzędu Marszał-
kowskiego.

To kolejny plac zabaw, 
jakie w sołectwach gminy 
Jasienica w ostatnich la-
tach powstały lub zostały 
rozbudowane. Przypomnij-
my, że w minionej kadencji 
przyjęto plan, aby na każde 
tysiąc mieszkańców przypa-

dał przynajmniej jeden plac 
zabaw. Wójt zaznacza przy 
tym, że trzeba to traktować 
trochę szerzej, nie tylko jako 
miejsce zabaw dla samych 
dzieci, ale także wypoczynku 
dla ich rodziców, często tak-
że aktywności dla starszych 
w postaci siłowni zewnętrz-
nych. – To jeden z ważnych 
elementów integracji na-
szej sołeckiej, sąsiedzkiej 
oraz gminnej społeczno-
ści. Miejsce służące rekre-
acji dla najmłodszych oraz 
strefa relaksu dla starszych 
użytkowników – mówi wójt 
Janusz Pierzyna. Jak wyja-
śnia, zgodnie z tym planem 
każdego roku powstają ko-

lejne place zabaw na terenie 
całej gminy.

Warto dodać, że na te za-
dania wójt sukcesywnie pozy-
skuje pieniądze z programów 
unijnych, m.in. poprzez Lo-
kalną Grupę Rybacką „Bielska 
Kraina”, Lokalną Grupę Dzia-
łania „Ziemia Bielska”, a także 
z programów transgranicznych. 
W tym roku na terenie gminy 
Jasienica będą funkcjonowa-
ły 24 place zabaw: w Lande-
ku, Łazach, Świętoszówce, 
Międzyrzeczu Dolnym, po 
dwa w Bierach, Bielowicku, 
Grodźcu, Iłownicy, Rudzicy, 
Międzyrzeczu Górnym, Ma-
zańcowicach, Wieszczętach, 
a także cztery w Jasienicy.

WIndA W gOk
W budynku Drzewiarza po-

wstała specjalna winda, która 
osobom niepełnosprawnym 
umożliwia dotarcie bez prze-
szkód do sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy. – Podczas budowy 
nowego budynku Drzewiarza 
nie było możliwości stworze-
nia windy. Dlatego zależało 
nam, aby jak najszybciej do-
prowadzić do powstania takiego 
urządzenia. Dzięki temu osoby, 
które mają kłopoty z pokony-
waniem schodów będą mogły 
bez przeszkód brać udział 
w różnego rodzaju spotkaniach, 
widowiskach, czy koncertach, 

jakie coraz liczniej odbywają 
się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury – mówi wójt Janusz Pie-
rzyna.

Mechaniczna platforma 
bezpiecznie przewozi osoby 
z parteru na pierwsze piętro. 
Kosztowała budżet Gminy Ja-
sienica blisko 108 tys. zł.

pArkIng  
dLA Osp rUdzIcA

Jeszcze przed zimowymi 
spotkaniami przy remizie OSP 
w Rudzicy powstał wygod-
ny parking. Jak wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna, parking uła-
twi organizację spotkań w sali 
strażnicy OSP. Utwardzona 
nawierzchnia znacznie też po-
prawi możliwości przeprowa-
dzania ćwiczeń i przygotowania 
do działań bojowych druhów 
z Rudzicy.

Asfaltowy parking powstał 
na powierzchni 484 mkw. 
Wcześniej był tu plac wysypany 
kruszywem, które jednak nie za-
pewniało odpowiednich warun-
ków, zarówno do parkowania, 
jak i prowadzenia zajęć strażac-
kich. W trakcie budowy plac 
został lekko wyprofilowany, 
następnie na warstwę kruszywa 
została położona nawierzchnia 
asfaltowa. Całość kosztowała 
blisko 61,5 tys. zł. (UGJ)

LIder WspArcIA przedsIĘBIOrczOścI
Wójt gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna po raz piąty 
otrzymał tytuł „Lider, który 
wspiera MŚP”, zaś gmina – 
„Samorząd, który wspiera 
MŚP”. To kolejny taki tytuł.

Tytuły przyznała Kapitu-
ła VIII Edycji Programu „Sa-
morząd, który wspiera MŚP”, 
organizowanego przez Re-
gionalną Izbę Gospodarczą 
w Katowicach podczas co-
rocznych Europejskich Kon-
gresów Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Gmina Ja-
sienica otrzymała nagrodę za 
współpracę samorządu z przed-
siębiorcami w celu tworzenia 
miejsc pracy i rozwoju przed-
siębiorczości. 

Gmina Jasienica i wójt Ja-
nusz Pierzyna nagrody Euro-
pejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach otrzymały po 
raz piąty z rzędu.

Ogólnopolski program „Sa-
morząd, który wspiera MŚP” 

jest skierowany do jednostek 
samorządu terytorialnego, ma 
za zadanie promować te samo-
rządy, które stwarzają dogod-
ne warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz 
w szczególny sposób wspiera-
ją rozwój przedsiębiorstwom 
sektora MŚP.

Jasienica znalazła się 
również w gronie laureatów 
ogólnopolskiego konkursu 

„Wzorowa Gmina”, a wójt 
gminy Janusz Pierzyna otrzy-
mał tytuł „Lidera Przedsię-
biorczości”. Tytuły zostały 
przyznane w kategorii inwe-
stycje. Kapituła konkursu, do-
ceniła rozwój Gminy Jasienica 
poprzez duże projekty: Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefy 
Ekonomicznej oraz rozpoczę-
cia projektu Jasienickiego Ku-
rortu Zamkowego. (UGJ)

skWer eUrOpejskI z FOnTAnną
Po wielomiesięcznych 

pracach przygotowawczych 
w środę 31 października 
został uroczyście otwarty 
skwer przy Urzędzie Gmi-
ny Jasienica. 

Dofinansowanie do zago-
spodarowania zapuszczonego 
zieleńca wójt Janusz Pierzyna 
pozyskał z funduszy transgra-
nicznych, skwer poświęcony 
więc został współpracy z cze-
skim partnerem, miastem Pe-
trvald. Jednym z ozdobnych 
elementów są „kamienie mi-
lowe” współpracy transgra-
nicznej, na których oznaczono 
najważniejsze daty z wielo-
letnich wspólnych działań, 
m.in. stroje regionalne, które 
zakupiła Jasienica, jak i Pe-
trvald. – Od tamtej pory zre-
alizowaliśmy już kilkadziesiąt 
wspólnych projektów, które 
przyczyniły się do rozwoju 
naszych społeczności – mówi 
wójt Janusz Pierzyna. Wraz 
z nim starosta Petrvaldu Jiŕí 
Lukša i przewodniczący Rady 

Gminy Jasienica Jan Batelt 
przecięli wstęgę, symbolicz-
nie otwierając skwer. Starosta 
Petrvaldu podarował sadzon-
kę trzmieliny, która zostanie 
nasadzona na skwerze.

Skwer powstał na miejscu 
zarośniętego zieleńca, który 
jeszcze rok temu gęsto pora-
stał ten fragment obok Urzę-
du Gminy. Usunięto znaczną 
część nadmiernie wybujałych 
zarośli, uzyskując dodatkową 
przestrzeń, na której powsta-
ły nowe alejki z kostki bru-

kowej. Ustawiono również 
kolejne ławki, nasadzono 
kwiaty i krzewy.

Na skwer została dopro-
wadzona instalacja wod-
na i ułożone trzy granitowe 
głazy. W ten sposób powsta-
ła fontanna, zasilana solan-
ką z Zabłocia. Przy skwerze 
zostały umieszczone rów-
nież tablice z informacjami 
o gminie oraz z mapą Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński i wła-
śnie jego nazwę będzie nosił 
skwer. (UGJ)
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dLA dzIecI I spOrTOWcóW
Funkcjonalna i przestronna sala na potrzeby świetlicy środowiskowej oraz zaplecze szatniowo-magazynowe dla klubu piłkarskiego już niebawem oddane zostaną 

do użytku w kompleksie sportowym przy ulicy Koralowej w Jaworzu.

Po przeprowadzeniu mo-
dernizacji odwodnienia bo-
iska piłkarskiego na terenie 
kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego ruszyła kolejna waż-
na inwestycja. Od kilkunastu 
tygodni trwają wzmożone pra-
ce związane z podwyższeniem 
dotychczasowego budynku 
klubowego. Wszystko po to, 
aby stworzyć w pełni funk-
cjonalne poddasze użytkowe 
o łącznej powierzchni 250 
mkw. wraz z zapleczem ku-
chennym z podstawowym wy-
posażeniem.

Z tej części obiektu korzy-
stać będą przede wszystkim 
dzieci, które uczęszczają na za-
jęcia świetlicy środowiskowej 
w Jaworzu. Do tej pory licz-
ba miejsc w świetlicy w tzw. 
Agronomówce była mocno 
ograniczona, nie było więc 
możliwości, aby działalność 
placówki rozszerzyć na miarę 
takich potrzeb.

Inwestycja przy ul. Koralo-
wej przysłuży się jednak także 
coraz liczniejszej społeczno-

ści skupionej wokół Gminne-
go Klubu Sportowego Czarni. 
Do dyspozycji piłkarzy będzie 

nowa szatnia, klub skorzysta 
ponadto na wybudowanych po-
mieszczeniach biurowym i ma-

gazynowym. Zadbano również 
o specjalną salę na zabiegi fi-
zjoterapeutyczne. Dopełnieniem 
całego kompleksu jest wiata 
grillowa, którą z myślą głównie 
o imprezach plenerowych utwo-
rzono pomiędzy budynkiem 
i trybunami boiska piłkarskiego.

Zadanie gmina zrealizowała 
łącznym kosztem ok. 800 tys. 
zł, przy czym prócz środków 
z własnego budżetu pozyska-
na została na ten cel dotacja 
w wysokości 300 tys. zł z Lo-
kalnej Grupy Rybackiej „Biel-
ska Kraina”. (MA)

GMINA JAWORZe

RADOSŁAW  
OSTAŁKIEWICZ,
wójt gminy Jaworze:

Zależało nam na stworzeniu 
odpowiednich warunków dla 
świetlicy środowiskowej. W do-
tychczasowym miejscu korzysta z 
niej przecież spora grupa dzieci i 
młodzieży, pracę mają tu nauczy-
ciele, wychowawcy i społecznicy, 
a potrzeby ciągle się powiększa-
ją. Dodam, że swoje miejsce 
znajdą tutaj docelowo w nowych 
pomieszczeniach także aktywni 
w naszej gminie harcerze i zuchy.
Nie sposób nie dostrzec rów-
nież prężnego rozwoju GKS 

Czarni, za którym w ślad pójść 
powinna poprawa infrastruk-
tury. Dotyczy to zarówno jej 
części typowo sportowej, jak 
i usprawniającej bieżącą dzia-
łalność. Warunki dla naszych 
piłkarzy będą w następstwie 
inwestycji znacznie bardziej 
dogodne.
Szeroka gama aktywności na 
terenie obiektu przy Koralowej 
sprawia, że miejsce to mocno 
integruje naszą lokalną spo-
łeczność, nie tylko sportową. Nie 
mam wątpliwości, że stworzone 
teraz dodatkowe możliwości już 
po zakończeniu wszystkich prac 
także będą temu sprzyjać.
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Budynek został rozbudowany zarówno na potrzeby rozwijającego się klubu sportowego, jak i świetlicy środo-
wiskowej.

spOłecznIk z cIeszYnIAnką
Tegorocznym laureatem 
Srebrnej Cieszynianki, czy-
li prestiżowego wyróżnienia 
Ziemi Cieszyńskiej, został 
działacz społeczny z Jawo-
rza Leopold Kłoda.

Prezes jaworzańskiego od-
działu Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego, działacz To-
warzystwa Miłośników Jaworza 
oraz członek Rady Parafialnej 
Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej przez lata dał się poznać 
w środowisku jako aktywny 
społecznik. Za jego prezesury 
PTE poszerzyło swoją ofertę na 
rzecz Parafii, ale też i lokalnej 
społeczności. Przy znacznym 
jego zaangażowaniu bardzo 
dobrze układa się współpraca 
Towarzystwa z miejscową Ak-

cją Katolicką. Efektem są m.in. 
wspólne spotkania, które odby-
wają się przed świętami Boże-
go Narodzenia. Leopold Kłoda 
uczestniczył w pracach Społecz-
nego Komitetu Ochrony Zabyt-

ków w Jaworzu, organizując 
też kwesty cmentarne na rzecz 
zabytkowych nagrobków na tu-
tejszym cmentarzu. To z jego 
inicjatywy utrzymano kontakty 
z miejscowościami Sandhau-

sen i Bockhorn w Niemczech. 
Laureat Srebrnej Cieszynianki 
w tegorocznej edycji to rów-
nież autor wielu opracowań hi-
storycznych, dziejów instytucji 
i stowarzyszeń, działających na 
terenie gminy Jaworze.

Wyróżnienie Leopold Kło-
da otrzymał podczas uroczy-
stości 11 listopada w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie. Wręczenia do-
konali wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz i wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Zygmunt 
Podkówka. – Cieszy to, że za-
angażowanie w działalność na 
rzecz „małej ojczyzny” i pielę-
gnowanie historii oraz dziejów 
Jaworza zostało właśnie w taki 
sposób docenione – podkreśla 
wójt Ostałkiewicz. (R)

MInIsTer nA TrenIngU
W sobotę 27 październi-

ka halę sportową w Jaworzu 
odwiedził minister sportu 
i turystyki Witold Bańka.

Tego dnia w hali kolej-
ny trening przeprowadzi-
ła współpracująca z gminą 
Jaworze i wspierana przez 
nią Fundacja Kuloodporni 
Bielsko-Biała. Zajęcia amp-
futbolu, a więc obejmujące 
osoby po amputacjach koń-
czyn, przeznaczone były 
dla dzieci. Z młodymi za-
wodnikami spotkał się mi-
nister sportu i turystyki 
Witold Bańka, dla które-
go była to pierwsza wizyta 
w jaworzańskiej hali. – Pod-
czas uroczystego otwarcia 
obiektu w czerwcu minister 
nie mógł nas odwiedzić. 

Dotarł jednak teraz i z po-
dziwem wypowiedział się 
zarówno o naszej hali, jak 
i zajęciach dzieci, którym 
wspólnie przyglądaliśmy 
się z dużym zainteresowa-
niem – mówi wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz.

Od wójta minister Bań-
ka, któremu podczas poby-
tu w Jaworzu towarzyszył 
m.in. wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed, otrzymał 
jedną ze 100 piłek, przygo-
towanych i rozdawanych 
w tym roku z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Kończąc wi-
zytę minister Witold Bańka 
dokonał ponadto wpisu do 
kroniki hali. (M)

kOnkUrencje 
gOspOdYŃ

Sportowa rywalizacja połą-
czona ze świetną zabawą zawi-
tała do hali w Jaworzu, gdzie 
odbyła się VIII Spartakiada 
Kół Gospodyń Wiejskich.

Tegorocznej edycji przed-
sięwzięcia towarzyszyło hasło 
„Zabawy naszych przodków”. 
Do zmagań przystąpiło aż 17 
drużyn Kół Gospodyń Wiej-
skich, reprezentujących 4 po-
wiaty i 8 gmin. I tak podczas 

przygotowanych konkurencji 
podziwiać można było m.in. go-
spodynie z powiatu bielskiego 
– z Bielowicka, Bystrej, Cze-
chowic-Dziedzic, Jasienicy, 
Jaworza, Mesznej, Międzyrze-
cza Dolnego, Wieszcząt, Wil-
kowic i Zabrzega oraz ekipę 
stworzoną przez organizujący 
wydarzenie Rejonowy Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bielsku-Białej.

Spartakiada przeprowadzo-
na w nowoczesnej i przestronnej 
hali miała na celu prezentację 
i zachowanie tradycji oraz dzie-

dzictwa kulturowego wsi. Wśród 
aktywności znanych z dawnych 
lat panie konkurowały w Jawo-
rzu m.in. w biegu z jajkiem 
na łyżce, strzałach na bramkę 
z zawiązanymi oczami, slalomie 
z piłką nożną, rzucie kapeluszem 
na odległość, rzucaniu ziemnia-
kami do kosza czy humorystycz-
nym torze przeszkód. Wszystko 
to w wykonanych z niezwy-
kłą pomysłowością strojach. 
Po podliczeniu punktów z po-
szczególnych części Spartakiady 
zwycięską okazała się drużyna 
KGW z Międzyrzecza Dolnego, 

wyprzedzając koła ze Zbytkowa 
i Zaborza w gminach Strumień 
i Chybie.

Honorowy patronat nad 
imprezą pełnili wicemarsza-
łek śląski Stanisław Dąbrowa, 
starosta bielski Andrzej Płon-
ka i wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz. Każda ze star-
tujących pań otrzymała me-
dal ufundowany przez Urząd 
Marszałkowski, gmina Jaworze 
przygotowała dyplom i sym-
boliczny upominek, a KGW 
z Jaworza zadbało o poczęstu-
nek. (RED)

Laureat wraz z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem i Zygmuntem 
Podkówką, wiceprzewodniczącym Rady Gminy.
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Minister sportu i turystyki Witold Bańka podczas swojej pierwszej wizyty 
w jaworzańskiej hali odwiedził trenujących tu podopiecznych Fundacji 
Kuloodporni.
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senIOrzY MAją sWój kLUB
Rozszerza się prospołeczna działalność prowadzona w pomieszczeniach po dawnym „Kinie Marzenie”  

w Kozach. Od 5 listopada swoje miejsce znaleźli tu koziańscy seniorzy.
Utworzenie Klubu Senio-

ra stało się możliwe po prze-
prowadzeniu gruntownego 
remontu w budynku. Odre-
staurowane zostało wejście 
do dawnego kina wraz ze scho-
dami. Odświeżono korytarze, 
udekorowano je archiwalnymi 
plakatami i tablicami oraz za-
bytkowym sprzętem kinowym. 
W obiekcie zaplanowano po-
nadto kilka pomieszczeń, m.in. 
nowoczesną salę szkoleniową 
oraz służące do aktywności 
ruchowych, z przeznaczeniem 
na zajęcia z fizjoterapeutami 
i psychologiem.

Klub Seniora funkcjonuje 
od 5 listopada w ramach unij-
nego projektu „Synergia spo-
łeczna w skoordynowanym 
systemie wsparcia seniorów”, 
realizowanego przez Spółdziel-
nię Socjalną „Kino Marzenie” 
i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kozach. Placów-
ka kieruje swoją ofertę do osób 
starszych po 60. roku życia, 
które zakończyły okres aktyw-
ności zawodowej, emerytów 
oraz osób niepełnosprawnych. 
Zapewnia im pomoc w zago-
spodarowaniu wolnego czasu, 
rozwijaniu umiejętności i in-
dywidualnych zainteresowań 

oraz zwiększeniu uczestnictwa 
w życiu społecznym. W Klubie 
prowadzone są wszechstron-
ne zajęcia aktywizujące, będą 
także organizowane wyciecz-
ki autokarowe, ogniska, kursy 
językowe, szkolenia z zakre-
su obsługi komputera, wyjścia 
do kina, teatru oraz wieczor-
ki integracyjne. Klub oferuje 
ponadto seniorom z Kóz cało-
dniowy dostęp do sprzętu reha-
bilitacyjnego oraz konsultacje 

z lekarzem, rehabilitantem 
czy dietetykiem.

To kolejna już w gminie 
Kozy inicjatywa prowadzona 
przez Spółdzielnię Socjalną 
„Kino Marzenie”. Wcześniej 
powstały tu Centrum Inte-
gracji Społecznej oraz Klub 
Integracji Społecznej. – Na-
szym głównym celem jest re-
alizacja działań związanych 
z reintegracją społeczną i za-
wodową. Podejmujemy stara-

nia w kierunku odbudowania 
i podtrzymania umiejętności 
uczestniczenia w życiu lo-
kalnej społeczności, chcemy 
pokazać, jak poprzez pracę 
można wrócić do normalnego, 
spokojnego życia. Wierzymy, 
że dając ludziom pracę, daje-
my im szansę na dom, rodzi-
nę i szczęście, rozwijamy przy 
tym ich potencjał i kwalifika-
cje – tłumaczy prezes Spół-
dzielni Marek Wojtczak. (M)

pOdzIĘkOWAnIA
16 listopada 2018 roku 

zakończyła się moja dru-
ga kadencja na stanowisku 
Wójta Gminy Kozy.

Pragnę podziękować 
wszystkim Mieszkańcom za 
osiem lat współpracy. Ten 
czas upłynął nam na re-
alizacji wielu inwestycji, 
pozyskiwaniu środków po-
zabudżetowych, rozliczaniu 
i spłacaniu zaciągniętych 
zobowiązań finansowych, 
rozmów i konsultacji społecz-
nych, planowaniu kolejnych 
budżetów, współpracy z rad-
nymi, ale też wprowadzaniu 
w życie trudnej dla samorzą-
du reformy oświatowej.

Starałem się spełniać 
oczekiwania mieszkańców, 
dotyczące poprawy infra-
struktury, dbałem o ekologię, 
która nierozłącznie związa-
na jest z naszym codziennym 
życiem, oraz o wszystkie ob-
szary działalności samorzą-
dowej. Pełną dokumentację 
osiągnięć dwóch kadencji 
2010-2018 zawiera folder ka-
dencyjny Gminy Kozy. Uwa-
żam, że każdy Wójt kończący 
swoją pracę powinien w ten 
sposób rozliczyć się z miesz-
kańcami.

Dziękuję też wszystkim 
pracownikom Urzędu Gmi-
ny, którzy z dużym zaangażo-
waniem i profesjonalizmem 
wykonywali swoje obowiąz-
ki, pracownikom samorzą-
dowym, których aktywność 
wpłynęła na rozwój gmi-
ny, pracownikom oświa-

ty, czuwającym nad dobrą 
edukacją dzieci i młodzie-
ży, działaczom społecznym, 
sportowym, seniorom oraz 
przedsiębiorcom, stowa-
rzyszeniom i organizacjom, 
policji i straży pożarnej. 
Wszyscy oni mają swój 
udział w rozwoju gminy. 
Współpraca z nimi układała 
się bardzo dobrze.

Dziękuję wszystkim i każ-
demu z osobna. Dziękuję 
moim wyborcom, za każdy 
oddany na moją kandyda-
turę głos. Odchodząc ze sta-
nowiska Wójta odczuwam 
satysfakcję z dobrze pełnionej 
służby i cieszę się, że zosta-
wiam gminę w dobrym stanie 
finansowym i rozwojowym.

Mojemu następcy gratu-
luję wyboru i życzę sukce-
sów, a gminie spokojnych 
i mądrych rządów. 

Łączę wyrazy szacunku.

Krzysztof Fiałkowski
Wójt Gminy Kozy  

kadencji 2010-2018

GMINA KOZy

InWesTYcje dLA 
BezpIeczeŃsTWA

Kolejne zadania z myślą 
o bezpieczeństwie pieszych 
i kierowców przeprowadzo-
ne zostały w gminie Kozy.

Przy ulicach Nadbrzeż-
nej oraz Przeczniej zamon-
towane zostały elektroniczne 
urządzenia mierzące pręd-
kość pojazdów. Specjalny 
ekran wyświetla dozwoloną 
prędkość w danym miejscu 
oraz rejestruje tę uzyskaną 
przez przejeżdżający sa-
mochód. Tym kierowcom, 
którzy poruszają się szyb-
ciej niż powinni wyświetla 
się komunikat „Zwolnij”. 
– Naturalny odruch, któ-
ry już zaobserwowaliśmy, 
jest taki, że kierowcy fak-
tycznie reagują i zwalniają, 
a co za tym idzie są bardziej 
czujni – mówi wójt Krzysz-
tof Fiałkowski. Dodaje, że 
miejsca, w których rejestra-
tory się pojawiły nie zostały 
wybrane przypadkowo. – 
Ulice te cechuje wzmożony 
ruch, a przechodzi nimi dużo 
dzieci, ponieważ w pobliżu 

zlokalizowane są placów-
ki oświatowe  – zaznacza 
wójt gminy.

Również w trosce o bez-
pieczeństwo mieszkańców 
systematycznie pojawiają 
się nowe punkty oświetlenio-
we. Nowoczesne lampy LED 
rozświetlają okolice wzdłuż 
ul. Przemysłowej, jeszcze 
w tym roku montaż przewi-
dziano przy ul. Spółdziel-
czej oraz Błękitnej. Nie tak 
dawno poprawiono oświetle-
nie w centrum Kóz, wzdłuż 
przebiegającej przez gminę 
drogi krajowej, oraz w pobli-
żu przedszkola przy ul. Prze-
czniej i Akacjowej. (R)

pIenIądze nA BeskIdzką
Dzięki staraniom Urzę-
du Gminy w Kozach dru-
gi etap przebudowy ulicy 
Beskidzkiej znalazł się na 
liście projektów przewi-
dzianych do dofinansowa-
nia.

– Nasze wysiłki zostały 
docenione. Odpowiednio wy-
sokie miejsce dla dobrze przy-
gotowanego wniosku stanowi 
tego potwierdzenie – mówi 
wójt gminy Krzysztof Fiał-
kowski.

Jak zauważa,  projekt 
przebudowy górnego odcin-
ka ul. Beskidzkiej w Kozach 
wraz z przebudową mostu 
zajął 16. miejsce w rankin-
gu 45 ocenianych wniosków 
z województwa śląskiego, 
z których większość liczyć 
może na dofinansowanie 
w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019.

Jeśli wstępna informacja 
zostanie potwierdzona, a ma to 
nastąpić w grudniu br., w przy-
szłym roku inwestycja będzie 
realizowana. Zadanie prze-

widuje przebudowę odcinka 
długości 840 metrów, którego 
początek stanowi skrzyżowa-
nie z ul. Słoneczną wraz z mo-
stem, wykonanie odwodnienia 
i zjazdów oraz modernizację 
oświetlenia. Wartość inwesty-
cji według kosztorysu inwe-
storskiego to ok. 4,5 mln zł, 50 
procent dofinansowania, przy 
identycznym poziomie wkładu 
własnego, pochodziłoby z pro-
gramu rządowego.

Przypomnijmy, że w listo-
padzie 2016 r. dobiegł końca 

pierwszy etap prac związa-
nych z kompleksową mo-
dernizacją ul. Beskidzkiej. 
Przebudowano wówczas 
m.in. most w rejonie ul. Pa-
nienki i Zamkowej, a na od-
cinku długości nieco ponad 1 
km, od drogi krajowej DK52 
w kierunku ul. Słonecznej, 
wykonano nową jezdnię 
o wzmocnionej konstrukcji. 
Powstał ponadto nowy, wy-
godny chodnik, oświetlenie 
uliczne w technologii ledo-
wej oraz kanalizacja desz-

czowa wraz z wylotami do 
potoku Kozówka.

Wójt Krzysztof Fiałkowski 
przypomina, że ul. Beskidzka 
stanowi w gminie Kozy ważny 
komunikacyjnie odcinek, łączą-
cy centrum miejscowości z jej 
częścią południową. – Komuni-
kacja w tym rejonie została już 
usprawniona, realnie poprawi-
ło się też bezpieczeństwo. Po-
trzebna jest jednak kontynuacja 
prac, o co podczas minionej 
kadencji usilnie zabiegaliśmy 
– wyjaśnia. (R)
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W wyremontowanych pomieszczeniach dawnego „Kina Marzenie” odbywać się będą zajęcia Klubu Seniora, także 
związane z aktywnością fizyczną.
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GMINA WILAMOWICe

pUchAr zA preMIĘ
Wilamowice znalazły się wśród miast wyróżnionych za organizację tegorocznego Tour de Pologne. 

Okazały puchar otrzymały jako Miasto najlepszej lotnej premii.

Wilamowice znalazło się obok Ja-
worzna i Krakowa, „Miast Startu”, oraz 
Katowic, „Miasta Mety”, w konkursie 
na „Najpiękniejsze Miasto 75. Tour de 
Pologne”. Puchar z rąk organizatora wy-
ścigu Czesława Langa odebrał podczas 
ceremonii podsumowującej wyścig bur-
mistrz Marian Trela wraz ze swoim za-
stępcą Stanisławem Gawlikiem. – Tour 
do Pologne przez naszą gminę jechał po 
raz drugi. Ubiegłoroczne przygotowanie 
i oprawa tak się spodobały organizato-
rom, że w tym roku zaproponowali nam 
urządzenie lotnej premii na rynku w Wi-
lamowicach. Ponownie przejazd przez 
gminę i sama premia wypadły bardzo wi-
dowiskowo, co organizatorzy wyścigu 
docenili pucharem – wyjaśnia burmistrz 
Marian Trela.

Burmistrz podkreśla promocyjne zna-
czenie udziału miasta w przygotowaniu 
wyścigu. W ub.roku nie było bezpośred-
niej transmisji z przejazdu przez gminę 
Wilamowice, ale przygotowany zawcza-
su materiał filmowy został wyemitowany 
w czasie transmisji. I bardzo się widzom 
spodobał, co słychać było w komenta-
rzach.

W tym roku z kolei lotna premia była 
transmitowana na żywo, przejechał pele-
ton, a telewizja pokazała pochodzącego 
z Pisarzowic Przemysława Niemca, który 
zatrzymał się i przywitał z rodziną oraz 
mieszkańcami. – Chciałbym podzięko-
wać organizatorom i mieszkańcom naszej 
gminy, którzy licznie przybyli na miejsce 

lotnej premii i stworzyli niezwykłą at-
mosferę wielkiego sportowego widowi-
ska. Ten właśnie wspaniały klimat mogli 
odczuć telewidzowie z całej Polski, za-
pamiętując naszą miejscowość – dodaje 
Marian Trela.

Na początku grudnia w Wilamowi-
cach zostanie zorganizowane uroczyste 
spotkanie, na które zostaną zaproszeni 
m.in. Czesław Lang i Przemysław Nie-
miec. Zaproszenie trafi również do tych 
wszystkich wilamowian, jacy wzięli 
udział w przygotowaniu miasta do lotnej 
premii. – Chcemy tym osobom w szcze-
gólny sposób podziękować – dodaje 
burmistrz. Zdaniem wiceburmistrza Sta-

nisława Gawlika spotkanie z Czesławem 
Langiem będzie też okazją do porozma-
wiania o przyszłorocznej edycji Tour de 
Pologne i udziale w nim Wilamowic. – 
Nie znamy jeszcze zamierzeń organiza-
torów wyścigu, czy w ogóle trasa będzie 
przebiegać przez nasz region. Ale chcie-
libyśmy znów przyłączyć się do przygo-
towań – wyjaśnia wiceburmistrz.

Puchar, jaki otrzymały Wilamowice, 
ma charakter przechodni, tzn. będzie tutaj 
przez rok, aż do rozstrzygnięcia kolej-
nego konkursu na najpiękniejsze miasto 
Tour de Pologne, już 76. edycji. Można 
go oglądać przy wejściu do Urzędu Gmi-
ny w Wilamowicach. (ŁU)

przedszkOLne prezenTAcje  
pATrIOTYczne

„Kto Ty jesteś? Polak 
mały”, „Jestem Polką , je-
stem Polakiem”, „Hymn 
do Bałtyku”, „Co to jest 
Niepodległość”, „Od mo-
rza aż do Tatr”, „Witaj 
Zosieńko” i wiele innych 
– śpiewały i recytowały 

przedszkolaki ze wszyst-
kich placówek z gmi-
ny Wilamowice podczas 
I Gminnego Przeglądu 
Twórczości Przedszkola-
ków „Kto Ty jesteś? Polak 
mały”, którego organiza-
torem było Przedszkole 

Publiczne w Dankowicach. 
Przegląd przygotowano dla 
uczczenia 100-lecia odzy-
skania niepodległości, to-
warzyszyła mu wystawa 
twórczości dziecięcej „Pol-
ska w oczach przedszkola-
ka”. (DĆ)

prOjekT pOnAd grAnIcAMI
Od 28 sierpnia do 2 września 
2018 r. Gmina Wilamowice 
realizowała projekt „Razem 
chrońmy dziedzictwo kul-
turowe Europy – tożsamość 
regionalna i pamięć wielo-
kulturowa poprzez pryzmat 
historii prześladowań et-
nicznych tematem przewod-
nim 200-lecia nadania praw 
miejskich Wilamowicom”. 
W projekcie udział wzięli 
przedstawiciele miast part-
nerskich z Czech, Słowacji, 
Węgier i Chorwacji.

W ramach projektu od-
był się cykl wykładów oraz 
warsztatów, mających na 
celu zaprezentowanie euro-
pejskiego dziedzictwa kul-
turowego regionu i gmin 
partnerskich. Omówione zo-
stały współczesne problemy 
dyskryminacji mniejszości 
etnicznych i walki o tożsa-
mość kulturową w kontek-

ście prześladowań oraz roli 
UE w budowaniu tożsamo-
ści regionalnej i pamięci 
kulturowej. Przeprowadzo-
no również dyskusje poświę-
cone tematyce prześladowań 
kulturowych oraz współcze-
snym problemom dyskrymi-
nacji mniejszości etnicznych, 
a także mówiono o sposo-
bach kultywowania dziedzic-
twa kulturowego.

Dla pełniejszego przybliże-
nia wyjątkowego dziedzictwa 
Wilamowic zorganizowano 
warsztaty z udziałem regio-
nalnych artystów, języka wi-
lamowskiego oraz teatralne, 
których efektem było przy-
gotowanie spektaklu. Z kolei 
dyskusje i warsztaty o dzie-
dzictwie kulturowym doprowa-
dziły do powstania scenariusza 
lekcji na temat kultywowania 
dziedzictwa do wykorzysta-
nia przez nauczycieli w gmi-
nach partnerskich.

Na podstawie materia-
łów zebranych podczas 
projektu powstała wystawa 
o prześladowaniach mniej-
szości etnicznych „Mały 
naród – Wielka kultura”. 
Wspólnie opracowano rów-
nież grę miejską dotyczącą 
prześladowań kulturowych 
mniejszości  etnicznych. 
Zwieńczeniem projektu 
było podpisanie wspólnie 
przygotowanego Porozumie-
nia „Tolerancja dla kultur”, 
w którym miasta partnerskie 
zobowiązały się do wzajem-
nego wsparcia oraz inicjo-
wania działań mających na 
celu szerzenie tolerancji dla 
kultur, poprzez budowę po-
staw opartych na równości 
i niedyskryminacji wobec 
odmienności kulturowej.

Ważną częścią projektu 
było również wręczenie na-
gród „Zasłużony dla dziedzic-
twa kulturowego”. (MJ)

LALkI pO WILAMOWskU

Kolekcję lalek w strojach 
wilamowskich wraz ze wzno-
wionym albumem „Strój wi-
lamowski” dr Jolanty Danek 
zaprezentował Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Wila-
mowicach.

Prezentacja 8 listopada 
zachwyciła przybyłych go-
ści, a przepiękna publikacja 
książkowa, bogata w zdjęcia 
i opisy wszystkich elementów 
stroju, wzbudziła ich niema-
łe zainteresowanie. Lalki mi-
sternie wykonane, z dbałością 
o każdy detal i z wierną kolo-
rystyką, zostały przedstawione 
w wielu wariantach, w ubra-
niach na różne pory roku oraz 
uroczystości, pojedynczo, jak 
i w parach. Całość tworzy spo-
rą kolekcję. Jak zauważyli go-
ście wydarzenia, to wspaniała 
promocja gminy i powiatu.

Podczas prezentacji głos 
zabrał dyrektor MGOK Alek-
sander Nowak, który przywi-

tał zebranych oraz pokrótce 
opowiedział o celu spotkania. 
Następnie autorka dr Jolanta 
Danek przybliżyła szczegóły 
realizacji zadania, zdradziła, 
jak zrodził się pomysł wy-
dania prezentowanej kolek-
cji lalek i albumu oraz drogę 
do pozyskania środków fi-
nansowych. Goście, m.in. 
burmistrz Marian Trela, po-
gratulowali autorce stworze-
nia tej wyjątkowej kolekcji. 
Po zakończeniu części ofi-
cjalnej autorka złożyła swoje 
podpisy w albumach, a za-
proszeni goście mogli z bli-
ska obejrzeć wszystkie detale 
kolekcji lalek.

Realizacja zadania „Wy-
danie albumu i kolekcji lalek 
w stroju wilamowskim” była 
możliwa dzięki dofinansowa-
niu z Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu 
„Kultura-Interwencje 2018. 
EtnoPolska”. (AK)
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Burmistrz Marian Trela wraz z zastępcą Stanisławem Gawlikiem odebrali konkursowy puchar.
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zIeLOnO dLA BIAłO-czerWOnej
W beskidzkich lasach na 100-lecie odzyskania niepodległości sadzono drzewa.

Istebniański Uniwersytet 
Seniora z okazji jubileuszu 
przeprowadził akcję sadzenia 
100 drzew na 100-lecie od-
zyskania niepodległości. Na 
terenie Nadleśnictwa Wisła 
w Jaworzynce Krężelce we 
wtorek przed Świętem Odzy-
skania Niepodległości sadzon-
ki sosny pospolitej zasadziła 
setka seniorów. Jak informu-
je wiślańskie Nadleśnictwo, 
nowa uprawa opatrzona zo-
stała pamiątkową tablicą. 
W podziękowaniu za akcję 
Nadleśnictwo Wisła zaprosi-
ło członków Stowarzyszenia 
na wspólny poczęstunek na 
terenie Karpackiego Banku 
Genów w Jaworzynce Wy-
rchczadeczce.

Z kolei na terenie Nadle-
śnictwa Węgierska Górka setkę 
drzew, tym razem dębów, za-
sadzili uczniowie, nauczycie-
le, leśnicy i zaproszeni goście. 

Jeszcze pod koniec września 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Twardorzeczce 
uroczyście otwarto wystawę 
„W drodze do niepodległości”. 
W uroczystości udział wzięli 

m.in. przedstawiciele władz 
szkolnych i samorządowych, 
a także leśnicy z Nadleśnictwa 
Węgierska Górka. Po inaugu-
racji wystawy uczniowie klas 
3 gimnazjum przedstawili apel 

upamiętniający tych, którym 
Polska zawdzięcza niepodle-
głość.

Następnie uczestnicy po 
krótkim apelu udali się na 
plac Centrum Aktywności 
Społecznej, gdzie czekało już 
100 sadzonek młodych dębów 
ufundowanych przez Nad-
leśnictwo Węgierska Górka 
w ramach akcji „100 drzew na 
100 lat wolnej Polski”.

Jak przypomnieli leśnicy 
z Węgierskiej Górki, pielęgna-
cja tradycji sadzenia dębów 
rocznicowych sięga czasu 
spontanicznego sadzenia dębów 
niepodległości, jakie przepro-
wadzano w latach 1918-1928. 
Wtedy społeczeństwo wraz 
z leśnikami sadziło głównie 
dęby, symbolizujące siłę i dłu-
gowieczność. Drzewa te dawały 
wymowne świadectwo odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości i przetrwały do dziś. (R)

rApOrT O sTAnIe śrOdOWIskA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach zachęca do zapo-
znania się z opublikowanym raportem 
„Stan środowiska w województwie ślą-
skim w 2017 roku”.

Jak informuje Agata Bucko-Serafin, 
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Środowiska, w raporcie znalazły 
się oceny jakości powietrza, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, hałasu, 
pól elektromagnetycznych, dane w za-
kresie prowadzonej działalności kontro-
lnej, sposobu gospodarowania odpadami 
komunalnymi i przemysłowymi, infor-
macje dotyczące Laboratorium WIOŚ 
w Katowicach, działalności edukacyjnej 
prowadzonej przez Inspektorat, a także 
dane statystyczne dotyczące wojewódz-
twa śląskiego.

Większość danych liczbowych zawar-
tych w raporcie zobrazowana jest w formie 
graficznej, co powinno dodatkowo umoż-
liwić łatwiejszą analizę zmian występu-
jących w środowisku w ostatnich latach. 
Raport przynosi m.in. informację, że w po-
równaniu z 2016 rokiem w ubiegłym o bli-
sko 6 proc. zmalała emisja pyłów, z kolei 

emisja gazów (bez uwzględnienia dwu-
tlenku węgla) w naszym województwie 

stanowiła ponad połowę ca-
łej krajowej emisji. Szcze-
gółowe tabele i wykresy 
pozwalają porównać zanie-
czyszczenie w poszczegól-
nych częściach regionu.

W raporcie umieszczono 
dodatkowo rozdział oma-
wiający działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza 
w województwie śląskim, 
wynikające z tzw. uchwa-
ły antysmogowej oraz no-
wego Programu ochrony 
powietrza. Publikacja ra-
portu jest współfinanso-
wana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, którego 
rozdział autorski dotyczący 
działalności Funduszu zo-
stał również zamieszczony 
w raporcie.

Raport można pobrać ze 
strony Wojewódzkiego In-

spektoratu Ochrony Środowiska: www.
katowice.wios.gov.pl. (RED)

ekO-prAcOWnIA W szkOLe

W Szkole Podstawowej 
im. Jana Klicha w Wieprzu 
w gminie Radziechowy-
-Wieprz uroczyście otwarto 
„zieloną pracownię”.

Szkolna „Zielona pracownia 
– Hydro – Eko – Life” została 
wyposażona w sprzęt, umożli-
wiający poznawanie przyrody 
we wszystkich jej zakresach na 
poziomie poznawczym dzieci 
w wieku szkolnym. Jak infor-
muje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, 
nadrzędnym celem takich klas 
przyrodniczych jest rozwijanie 
w uczniach poczucia odpo-
wiedzialności za środowisko, 

którego człowiek stanowi waż-
ne ogniwo.

W pracowni odbywać się 
będą lekcje chemii, biologii, 
przyrody, fizyki, geografii, 
a także lekcje wychowaw-
cze o tematyce ekologicznej. 
Nowa sala i jej wyposażenie 
pozwoli na stworzenie prze-
strzeni dla uczniów, łączącej 
funkcjonalność, przyjazny 
klimat z innowacyjnością 
rozwiązań i pomysłów na 
nowoczesną edukację.

Eko-pracownia powsta-
ła dzięki dofinansowaniu 
z WFOŚiGW w Katowicach 
oraz Urzędu Gminy Radzie-
chowy-Wieprz. (R)

rUszYłO BIeLskIe  
BIUrO FUndUszU

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach zaprasza do swego 
otwartego niedawno biura 
w Bielsku-Białej. Ma ono 
siedzibę przy ulicy Legio-
nów 57.

Biuro zostało otwarte 
przede wszystkim z myślą 
o tych mieszkańcach regio-
nu, którzy są zainteresowani 
udziałem w ogólnopolskim 
programie „Czyste powie-
trze”. Przypomnijmy, że 
mieszkańcy miasta oraz sub-
regionu mogą otrzymać do-
finansowanie na docieplenie 
domów, wymianę instalacji 
czy pieców grzewczych.

W bielskim biurze Fun-
duszu na ten temat uzyska-

ją szczegółowe informacje. 
Także tutaj mogą skła-
dać wnioski i to nie tyl-
ko do programu „Czyste 
powietrze”, ale też i in-
nych projektów służących 
ochronie środowiska, fi-
nansowanych z funduszy 
wojewódzkich i ogólno-
polskich.

Punkt w Bielsku-Bia-
łej przy ul. Legionów 57 
jest czynny w dni robocze 
od godz. 9 do 14. Fundusz 
zachęca również zaintere-
sowanych do skorzystania 
z telefonicznej infolinii 
programu „Czyste powie-
trze”: 32 60 32 252, lub in-
formacji za pośrednictwem 
e-maila: czystepowietrze@
wfosigw.katowice.pl. (R)

Seniorzy z gminy Istebna zasadzili 100 sadzonek.
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spOrTOWA InAUgUrAcjA
Ruszył kolejny rok szkolnej rywalizacji sportowej w powiecie bielskim. Uroczyste jego rozpoczęcie 

nastąpiło końcem października w Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach.

Doroczne wydarzenie zain-
augurował ceremoniał wnie-
sienia flag, odegrano również 
hymn państwowy. Tradycyj-
nie nie zabrakło odczytania 
przez samych sportowców 
apelu i przyrzeczenia olim-
pijskiego, specjalne formułki 
wygłosili przedstawiciele sę-
dziów i trenerów. 

Po przywitaniu zaproszo-
nych gości starosta bielski 
Andrzej Płonka wymienił 
najważniejsze osiągnięcia 
młodych sportowców, któ-
rzy rozsławili powiat poza 
jego granicami. I tak w za-
wodach przeprowadzonych 
pod egidą Śląskiego Szkol-
nego Związku Sportowego 
najwyższe miejsca zdoby-
li w sztafetowych biegach 
przełajowych uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Ja-
worzu, tenisiści stołowi z SP 
nr 3 w Ligocie oraz drużyna 
dziewczyn w narciarstwie bie-
gowym reprezentująca SP nr 1 

w Wilkowicach. Na poziomie 
gimnazjalnym najlepsze loka-
ty na drugim stopniu podium 
wywalczyli siatkarze plażowi 
z Czechowic-Dziedzic, uda-
nie startujący także w finale 
ogólnopolskim, oraz piłkarki 

ręczne z Bystrej. Z kolei po 
sukcesy w gronie licealnym 
sięgnęły sztafety w biegach 
przełajowych – chłopców 
z SMS Szczyrk w Buczko-
wicach oraz dziewcząt z LO 
w Czechowicach-Dziedzicach.

Starosta dodał, że znako-
mitych osiągnięć młodych 
sportowców z terenu powia-
tu bielskiego nie byłoby bez 
odpowiednio prowadzone-
go szkolenia już na poziomie 
podstawowym. W Powiato-

wych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w minionej edycji 
rywalizowało łącznie 46 szkół 
podstawowych, 33 gimnazja i 5 
szkół ponadgimnazjalnych, co 
dało imponującą liczbę prze-
szło 2,5 tys. uczniów. – Wy-
chowanie fizyczne w szkołach, 
ze względu na aktywizowanie 
ogromnej rzeszy dzieci i mło-
dzieży, ma niezwykle ważne 
znaczenie w wymiarze spo-
łecznym i indywidualnym. 
Jasno trzeba powiedzieć, że 
proces edukacji w szkole bez 
lekcji wychowania fizycznego 
i sportowych zajęć pozalekcyj-
nych byłby niepełny – stwier-
dził Andrzej Płonka.

Spotkanie środowiska spor-
towego w Kozach było okazją 

do wręczenia nagród dla najlep-
szych szkół w minionej edycji 
Powiatowych Igrzysk, uhono-
rowania trenerów i działaczy, 
a także złożenia życzeń dal-
szych sukcesów, czego wraz ze 
starostą dokonał przewodniczą-
cy Rady Powiatu Jan Borowski. 
Z rąk starosty bielskiego puchar 
dla olimpijskiej nadziei powiatu 
otrzymał utytułowany biegacz 
sekcji lekkoatletycznej MKS-
-u Czechowice-Dziedzice Rafał 
Pająk. Pełniących rolę gospoda-
rzy imprezy wójta gminy Kozy 
Krzysztofa Fiałkowskiego i dy-
rektora CSW Konrada Hamer-
laka uhonorował symbolicznie 
Dariusz Janko, przewodniczą-
cy Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowego. (MAN)
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Na wstępie kolejnego roku szkolnego sportowych zmagań reprezentanci młodych sportowców złożyli olimpijskie 
przyrzeczenia.

Trenerom, działaczom i zawodnikom sukcesów sportowych, w szczegól-
ności w skali ponadpowiatowej, gratulowali starosta Andrzej Płonka oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski.

szYszkA pO rAz pIąTY
Bieg o Złotą Szyszkę 

w Bystrej, nagradzany w po-
przednich latach w kategorii 
najlepszych biegów górskich 
w Polsce, również w tym 
roku zgromadził na starcie 
znakomite i liczne grono za-
wodników.

Biegacze w 5. edycji ry-
walizacji mieli za zadanie 
przebiec prawie 15-kilome-
trową trasę górską o prze-
wyższeniu 840 m w rejonie 
Klimczoka i Szyndzielni, 
zbiegając do podnóża Ko-
ziej Góry w Bystrej. W bie-
gu wystartowało rekordowe 
317 osób, spośród których 
najszybszy czas osiągnął To-
masz Skupień ze Skawinek, 
zaś wśród kobiet triumfowała 
Dominika Wiśniewska-Ulfik 
z Zabrza.

Warto nadmienić, że 
w zawodach w ostatnią sobo-
tę października wystartowali 

czołowi zawodnicy z Pol-
ski, m.in. Piotr Koń, Kamil 
Leśniak, Mariusz Miśkie-
wicz, Piotr Faron i Izabela 
Zatorska. – Piękna pogoda, 
widokowa trasa i gościnni 
mieszkańcy Bystrej, czyli 
wszystkie warunki do orga-
nizacji bardzo dobrego bie-
gu zostały spełnione. Mamy 
nadzieję, że co roku będzie-
my się spotykać na tym bie-
gu, który niektórzy mają już 
jako żelazny punkt w swo-
ich biegowych planach star-
towych – stwierdził Jakub 
Karcz z Ultra Beskid Sport, 
stowarzyszenia organizujące-
go zawody.

Tuż po zmaganiach do-
rosłych Ultra Beskid Sport 
zorganizował również biegi 
dla dzieci i młodzieży na róż-
nych dystansach, w których 
wystartowało łącznie ponad 
60 młodych sportowców. (R)
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nA FInAł dO WILAMOWIc

Jeszcze w tym roku, o ile 
tylko aura na to pozwoli, wy-
łoniona zostanie najlepsza 
drużyna pucharowej rywali-
zacji na szczeblu podokręgu 
bielskiego. O prestiżowe tro-
feum na neutralnym boisku 
w Wilamowicach powalczą 
LKS Bestwina z Rekordem 
Bielsko-Biała.

Władze podokręgu biel-
skiego przyjęły w ostatnich 
latach konsekwentnie reali-
zowane założenie, aby fina-
łowe potyczki rozgrywać na 
obiektach w różnych miej-
scowościach powiatu. I tak 
o trofeum walczono poprzed-
nio m.in. w Kobiernicach, 
Wilkowicach, Czechowi-
cach-Dziedzicach, a przed ro-
kiem w Pisarzowicach, gdzie 
Spójnia Landek niespodzie-

wanie ograła ekipę bielskie-
go Rekordu.

Tym razem finał Pucharu 
Polski w podokręgu, w któ-
rym zmierzą się III-ligowy 
Rekord oraz występują-
cy w „okręgówce” zespół 
LKS-u Bestwina, odbędzie 
się na stadionie w Wilamo-
wicach. Zwycięzca zmagań, 
który awansuje tym samym 
na szczebel  wojewódz-
ki, znany będzie w sobotę 
1 grudnia. Początek me-
czu wyznaczono na godzi-
nę 13. – Czeka nas bardzo 
trudne zadanie z racji klasy 
przeciwnika i tego, że do 
finału przystąpimy już dwa 
tygodnie po zakończeniu 
ligowych rozgrywek – ko-
mentuje trener bestwinian 
Sławomir Szymala. (M)

W zbliżającym się finale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu bielskiego 
zespół LKS-u Bestwina zagra z Rekordem Bielsko-Biała.
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36 przedszkoli
wystawiło swoje drużyny do udziału w Xii edycji turnieju mini 
piłki nożnej „przedszkoliada”, jaka w świąteczną niedzielę 11 
listopada odbyła się w hali pod dębowcem w Bielsku-Białej. 
tak wysoka frekwencja bielskich placówek sprawiła, że rów-
nolegle toczone mecze na sześciu boiskach rozgrywało aż 
400 małych piłkarzy. Najlepsze po podsumowaniu poszcze-
gólnych grup okazały się: przedszkole nr 15, przedszkole nr 
23, przedszkole nr 36, przedszkole nr 37, przedszkole nr 43 i 
przedszkole Kubuś. tradycyjnie uhonorowane zostały także 
placówki, które wystawiły najliczniejsze reprezentacje, a były 
nimi przedszkola nr 10 i 29.
organizatorzy każdą drużynę nagrodzili pamiątkowym pu-
charem, a wszyscy uczestnicy otrzymali medal i koszulkę. 
przygotowano ponadto mnóstwo dodatkowych atrakcji, 
m.in. pokaz naukowych sztuczek, naukę gry w badmintona, 
unihokeja, koszykówkę, czy możliwość fotografowania się z 
maskotkami lubianych przez dzieci bajkowych postaci. (R)
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