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KaretKa dla NoworodKów
Nowości w Szpitalu Pediatrycznym
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trochę ziMy dla afryKi
Nabór biegaczy z Gambii do SMS-u
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KoMisariat i radiowóz
Podczas zimowych ferii będzie bezpieczniej
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Natura Na żywo
Szkolne lekcje jeszcze ciekawsze
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Nauka patriotyzmu od najmłodszych lat

Święta

Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny napełnia 
każdego wielką radością, nawet w chwilach trudnych, 
a radość z przyjścia Pana wzbudzi w sercach pokój 
i miłość. Niech Nowonarodzony Jezus przyniesie zdrowie 
i powodzenie na każdy dzień Nowego 2019 Roku.

 Redakcja „Gazety Beskidzkiej”
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Mali wychowankowie Przedszkola Niepublicznego 
Ochronki im św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach 
wystąpili podczas uroczystej akademii, upamiętniają-
cej 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 200-lecie 
nadania praw miejskich Wilamowicom.
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Nowe autobusy dla PKs
Samorządowcy powiatu 

bielskiego spotkali się po raz 
pierwszy w drugiej kadencji 
Beskidzkiego Związku Powia-
towo-Gminnego. Mówili m.in. 
o zakupie nowych autobusów.

Zgromadzenie Związku 
zebrało się po raz pierwszy 
w nowej kadencji, co wyni-
ka z kalendarza wyborczego. 
W skład Beskidzkiego Związ-
ku Powiatowo-Gminnego 
wchodzą bowiem włodarze 
gmin i powiatu. Związek dys-
ponuje bielskim PKS-em i jest 
organizatorem transportu pu-
blicznego w gminach powiatu 
bielskiego, poza Czechowica-
mi-Dziedzicami. Na kolejną 
kadencję ponownie przewod-
niczącym został wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz, a jego 
zastępcą wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski.

Samorządowcy powiatu biel-
skiego rozmawiali o rosnących 
kosztach transportu publiczne-
go. Zastanawiali się również 
nad zakupem nowego taboru 
autobusowego, na co zostanie 
przeznaczone dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. Jak nam 
wyjaśnił przewodniczący Związ-
ku Radosław Ostałkiewicz, pla-
nowany jest zakup autobusów 
na gaz ziemny CNG, najtańsze 
obecnie paliwo, jednocześnie 
spełniające wysokie normy eko-
logiczne. Po wybudowaniu spe-
cjalnej instalacji do tankowania 
autobusów byłaby ona dostępna 
również dla innych samochodów. 
Związek liczy, że uda się zakupić 
ponad 20 nowych autobusów.

Od niedawna można też 
pobrać nową aplikację, umoż-

liwiającą szybkie ustalenie 
połączeń na liniach bielskiego 
PKS-u. Znajdziemy ją pod ad-
resem: pksbielsko.kiedyprzyje-
dzie.pl, możemy też ściągnąć 
na telefon jako aplikację Kie-
dyPrzyjedzie i skonfigurować 
na bielski PKS. (Łu)

otwarcie rybaczówKi
W Kaniowie nad węd-

karskimi akwenami powsta-
ła Rybaczówka.

Budynek powstał zaled-
wie kilkaset metrów od ka-
niowskiego dworu, miejsca 
zamieszkania Adolfa Gascha, 
który wyhodował Kaniow-
skiego Karpia Królewskiego, 
najpopularniejszego kulinar-
nego przysmaku wigilijnych 
stołów. Stowarzyszenie Węd-
karskie „Kaniowski Karp 
Królewski” im. Adolfa Ga-
scha z siedzibą w sołectwie 
Kaniów, które zawiaduje 
obiektem, słynie z kultywo-
wania tradycji związanych 
z hodowlą ryb i promowa-
niem karpia.

Rybaczówka została po-
stawiona właśnie staraniem 
członków Stowarzyszenia 
kosztem 308 tys. zł, z czego 

dofinansowanie ze środków 
unijnych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Bielska Kraina” wyniosło 
150 tys. zł. Jak zapowiada-
ją wędkarze, obiekt posłuży 
społeczności całej gminy Be-
stwina.

W budynku znajduje się 
sala spotkań, zaplecze so-
cjalne, biuro i pomieszcze-

nie gospodarcze. Znalazło 
się również miejsce na upa-
miętnienie Adolfa Gascha. 
Powierzchnia zabudowy 
obejmuje 96 mkw., a kuba-
tura 224 m sześc. W 2019 r. 
planowane jest zagospoda-
rowanie przyległego terenu, 
ułożenie bruku, postawienie 
latarń, ławek i stołów, wy-
budowanie ogrodzenia. (uGB)

iNstytut studiów traNsgraNiczNych
Instytut Studiów nad Współpracą Te-

rytorialną i Międzyorganizacyjną powstał 
w Cieszynie przy Wydziale Zamiejscowym 
Akademii WSB. 

W imieniu Sieci EuroInstytutu Polsko-
-Czesko-Słowackiego z siedzibą w Cieszy-
nie pod listem intencyjnym o współpracy 
z nowo utworzonym Instytutem podpisał się 
wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, pre-
zes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza”. Jednym z dwóch stra-
tegicznych partnerów naukowych Instytutu 
będzie właśnie Sieć EuroInstytutu Polsko-

-Czesko-Słowackiego, drugim – Komisja 
ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-
-Słowackich, działająca przy katowickim 
oddziale Polskiej Akademii Nauk.

Inauguracja Instytutu towarzyszyła ob-
chodom 10-lecia działalności cieszyńskiego 
Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB. 
Z tej okazji uhonorowano osoby współpra-
cujące z wydziałem, wśród nich złoty medal 
otrzymał Janusz Pierzyna, prezes Stowarzy-
szenia „Olza”, a zarazem Przewodniczący 
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 
Slezsko. (R)
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NauKa z bizNeseM w ath

Wicepremier i minister 
nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin był gościem 
konferencji „Nauka-Innowa-
cje-Biznes”, organizowanej 
przez Akademię Techniczno-
-Humanistyczną w Bielsku-
-Białej.

Konferencję „Nauka-In-
nowacje-Biznes”, w tym roku 
poświęconą przede wszyst-
kim budownictwu, bielska 
uczelnia zorganizowała po 
raz trzeci. – Akademia stale 
aktywnie rozwija współpracę 
z otoczeniem społeczno-go-

spodarczym. Sukces poprzed-
nich dwóch edycji konferencji 
pozwolił nakreślić scenariusz 
dzisiejszego wydarzenia, 
tym samym dostosować te-
matykę do zapotrzebowania 
wszystkich zainteresowanych 
– mówił rektor ATH prof. Ja-
rosław Janicki.

Głównym prelegentem 
konferencji był wicepremier 
Jarosław Gowin. Podkre-
ślił, że nauka musi być silnie 
związana z gospodarką. Dla-
tego należy na nią patrzeć, 
jak na inwestycję. (MS)
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w Szczyrku Koło Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów zorga-
nizowało końcem listopada spo-
tkanie andrzejkowe.

Wydarzenie w siedzibie 
Szczyrkowskiego Centrum 
Kultury zgromadziło liczne 
grono osób, przybyli na nie 
członkowie oraz sympatycy 
Koła, przedstawiciele władz 
miasta i samorządowcy. We 
własnym zakresie Koło przy-

gotowało dla wszystkich 
smaczne posiłki, nie zabra-
kło rozmów na różne tematy 
i dobrej zabawy przy muzyce 
do późnych godzin. Szczegól-
ne zainteresowanie zebranych 
gości wzbudził występ Kuby 
Abrahamowicza z dwójką to-
warzyszących mu artystów, pa-
rodiujących w humorystyczny 
sposób piosenkarzy z dawnych 
lat i angażujących do tego oso-
by z sali.

Koło Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów funkcjonują-
ce w Szczyrku zakończyło tym 
samym kolejny rok prężnej 
działalności, podczas którego 
jego członkowie organizowali 
m.in. atrakcyjne wycieczki. – 
Aktywność naszych seniorów, 
którą bardzo sobie cenimy i ją 
wspieramy, przejawiała się tak-
że we współtworzeniu imprez 
odbywających się w Szczyrku, 
choćby takich, jak Jakubowe 
Święto czy Tydzień Kultury 
Beskidzkiej – mówi burmistrz 
Antoni Byrdy. (RA)

Rektor prof. Jarosław Janicki po raz kolejny zaprosił wicepremiera 
Jarosława Gowina do bielskiej uczelni.

Kozy i KoziaNie w obieKtywie

Dobiegła końca kolejna edycja konkursu 
„Kozy, kozianie – zapis subiektywny”.

W tym roku konkurs, zorganizowany 
we współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz 
Domu Kultury, przeprowadzono po raz 
9. Jak i w poprzednich edycjach cieszył 
się dużym zainteresowaniem, autorzy na-

desłali 20 różnorodnych prac z motywami 
koziańskich krajobrazów, charakterystycz-
nych miejsc w gminie czy ludzi funkcjo-
nujących w społeczności.

Jury konkursu postanowiło przyznać 
najwyższe miejsce dla Sebastiana Nikla 
za fotografię „W złocie zachodu strojny 
w chmury Beskid Mały”, w dalszej ko-
lejności uznanie zdobyły zdjęcia Elżbiety 

Pierniak „Popołudnie na Hrobaczej” oraz 
Patrycji Martyniak „Radość pod plata-
nem”. Ze względu na wysoki poziom 
wystawionych prac wyróżniono dodat-
kowo Małgorzatę Orłowicz za fotografię 
„Budujemy dom” w kategorii „Człowiek” 
oraz Stanisława Jakubczaka za oryginalne 
ujęcie zatytułowane „Kozianki”. Z kolei 
w głosowaniu internautów wygrała praca 
Julii Kwaśny „Taniec cienia”. (RED)
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Zwyciężyła praca Sebastiana Nikla „W złocie zachodu strojny w chmury Beskid Mały”.

III miejsce przypadło Patrycji Martyniak „Radość 
pod platanem”.
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„Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie Wspieraj jej siłę swą siłą…”

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
z serca życzę, aby 
Narodzony Pan umacniał 
nas swoim pokojem, 
a betlejemska gwiazda 
oświecała drogi  
codziennego życia.

Niech Nowy Rok 2019 
będzie szczęśliwy, radosny 
oraz pomyślny. Niech 
wyjątkowy czas spotkania 
przy wigilijnym stole 
rozbudzi w nas wiarę, 
nadzieję i miłość.

Z wyrazami szacunku,

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Poseł na Sejm RP

Niech błogosławieństwo  
Nowonarodzonego Jezusa wypełnia 
codzienność miłością i pokojem  
i będzie naszą siłą na wszystkie  

dni Nowego 2019 Roku.

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka 

Bielska Kraina

Na troPach „solidarNości”

W sobotę 15 grudnia na 
ulicach Bielska-Białej roze-
grana została II Gra Miej-
ska „Tropami Solidarności”. 
Jej współorganizatorem była 
podbeskidzka „Solidarność”. 
W konkursowych zmaganiach 
wzięło udział 11 zespołów, 
złożonych z uczniów i stu-
dentów – łącznie 43 osoby. 
Prawie drugie tyle stanowili 
wolontariusze przeprowadza-
jący poszczególne „konkuren-
cje”.

Grę zorganizowało biel-
skie stowarzyszenie „Pod-
beskidzie Wspólna Pamięć” 
razem z Zarządem Regionu 
NSZZ „Solidarność” i kato-
wickim oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej, a głów-
nymi realizatorami byli harce-
rze z bielskiego hufca Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Oni też stworzyli scenariusz 
gry konsultując poszczegól-

ne punkty i zadania z dawny-
mi opozycjonistami.

Uczestnicy konkursu cofnę-
li się w czasie do grudnia 1982 
roku – mieli zorganizować 
w Bielsku-Białej manifestację 
w pierwszą rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego. Mu-
sieli skontaktować się z innymi 
konspiratorami, wydrukować 
ulotki w podziemnej drukarni 
i dostarczyć je do punktów kol-
portażowych, uszyć biało-czer-
wone opaski, wymyśleć hasła 
i wypisać je na transparentach. 
Musieli  przy tym uważać na 
krążących po ulicach zomow-
ców i wszechobecnych tajnia-
ków…

Przez ponad trzy godzi-
ny uczestnicy gry krążyli po 
mieście szukając kolejnych 
zakonspirowanych punk-
tów i lokali. Finałowym za-
daniem było uczestnictwo 
w manifestacji, która przeszła 

trasą autentycznych demon-
stracji czasu stanu wojenne-
go – ulicą 11 Listopada. Na 
moście na Białce czekali na 
nich przedstawiciele służb 
porządkowych. Doszło do 
przepychanek, w ruch poszły 
milicyjne pałki...

Najlepszą okazała się gru-
pa, używająca konspiracyjnej 
nazwy „Wolność kocham i ro-
zumiem”. Tworzyły ją cztery 
uczennice z bielskich szkół 
– Zuzanna Jasińska z Tech-
nikum Hotelarskiego, Ana-
stazja Płonka z Gimnazjum 
Zgromadzenia Córek Bożej 
Miłości oraz Julia Kalita i Ga-
briela Cyran z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika. – Wszystkie jeste-
śmy harcerkami, wzięłyśmy 
udział w tej grze, bo interesu-
jemy się historią. Sam pomysł 
jest bardzo fajny, bo mogłyśmy 
poznać nieodległą przeszłość, 
wcielić się w ludzi, którzy nie 
tak dawno w naszym mieście 
walczyli o wolność, a na doda-
tek spotkać się z tymi osoba-
mi, wysłuchać ich wspomnień 
– powiedziała nam po zakoń-
czeniu gry szefowa zwycię-
skiej grupy Zuzanna Jasińska.

Fundatorami nagród dla 
zwycięzców i upominków dla 
wszystkich uczestników gry 
była podbeskidzka „Solidar-
ność” oraz katowicki Oddział 
IPN. (R)

dostęPNy 
Maluch 
Plus

Cały czas zachęcamy samo-
rządy oraz inne podmioty do 
udziału w programie Maluch 
plus, a więc tworzenia insty-
tucjonalnej opieki nad naj-
młodszymi dziećmi – mówi 
Stanisław Szwed, wiceminister 
w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej.

Stanisław Szwed w imie-
niu rządu na forum Sejmu 13 
grudnia zdał sprawozdanie 
z realizacji ustawy o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 
3. Przypomniał, że głównym 
celem ustawy było umoż-
liwienie rodzicom łączenia 
obowiązków zawodowych 
z rodzicielskimi.

W latach 2015-2017 o 43 
proc. wzrosła liczba instytu-
cji opieki nad małymi dzieć-
mi, z niespełna 3 tys. do blisko 
4,3 tys., co przełożyło się na 
wzrost opieki z 84 tys. dzie-
ci do 113 tys. Na koniec 2018 
r. będzie 3153 żłobków, bli-
sko 700 klubów dziecięcych 
i prawie 1,2 tys. opiekunów 
dziennych. Łącznie wszyst-
kich instytucji, sprawujących 
opiekę nad maluchami będzie 

ponad 5 tys. Oznacza to 125 
tys. miejsc w żłobkach, ponad 
12 tys. w klubach dziecięcych 
i ponad 6 tys. miejsc u opieku-
nów dziennych, łącznie – pra-
wie 150 tys. miejsc.

W tym okresie wydatki na 
program Maluch plus wzrosły 
ze 151 mln zł do blisko 450 
mln zł, a więc trzykrotnie. – 
Liczba żłobków i miejsc opieki 
nad najmłodszymi dziećmi za 
naszych rządów zdecydowanie 
wzrosła. Ale z całą pewnością 
trudno mówić o tym, że jest 
ona zadowalająca. W 60 proc. 
gmin w dalszym ciągu nie ma 
żłobków – mówił wiceminister 
Stanisław Szwed.

Zaznaczał, że nie ma żad-
nych problemów, aby do pro-
gramu przystępowały różne 
podmioty. Głównie liczy na 
samorządy, bo to do obowiąz-
ków gmin należy organizacja 

opieki nad dziećmi do lat 3. 
Żłobki mogą jednak zakładać 
także np. uczelnie oraz przed-
siębiorcy dla swoich pracow-
ników.

Jednocześnie wicemini-
ster przypomina, że dla no-
wej edycji programu „Senior 
plus” w projekcie budżetu pań-
stwa na przyszły rok zapisano 
80 mln zł. O dofinansowa-
nie ubiegać mogą się gminy, 
powiaty i samorządy woje-
wództw, a dotacja może być 
przeznaczona na utworzenie 
lub wyposażenie Dziennych 
Domów i Klubów „Senior 
plus”. W pierwszym przypad-
ku dofinansowanie może wy-
nieść maksymalnie 300 tys. zł, 
z kolei na utworzenie klubów 
dla seniorów można dostać 150 
tys. zł dotacji, która będzie sta-
nowić do 80 proc. całkowitego 
kosztu realizacji zadania. (Łu)
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iNżyNier XXi wieKu
Już po raz ósmy Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH zorganizował 

międzynarodową konferencję „Inżynier XXI wieku”, skierowaną przede 

wszystkim do młodych osób, stawiających pierwsze kroki w karierze inżyniera.

VIII Międzynarodowa 
Konferencja Studentów oraz 
Doktorantów „Inżynier XXI 
wieku” jak co roku zgromadzi-
ła liczne grono młodych inży-
nierów, studentów kierunków 
technicznych, ale także wy-
kładowców i przedstawicieli 
przedsiębiorstw produkcyjnych 
z kraju i ze świata. Jak zwykle 
głównym celem była prezen-
tacja prac naukowych, pro-
jektowych oraz badawczych 
wykonanych przez studentów 
podczas zajęć w kołach na-
ukowych lub w ramach prac 
dyplomowych. Zakres tema-
tyczny obejmował szeroko 

rozumiane zagadnienia z me-
chaniki i budowy maszyn, me-
chatroniki, inżynierii produkcji 
i informatyki.

Najważniejszym punktem 
programu konferencji była se-
sja plakatowa, gdzie studenci 
oraz uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych prezentowa-
li swoje prace. Większość 
z nich wymagała od uczestni-
ków wykazania się znajomo-
ścią zagadnień z mechaniki, 
podstaw konstrukcji maszyn, 
mechatroniki, inżynierii pro-
dukcji, jak i programowania.

Jak wyjaśniają organiza-
torzy, udział przedstawicie-

li przemysłu w konferencji 
umożliwia tak pożądaną in-
terdyscyplinarną dyskusję na 
temat zaprezentowanych prac 
oraz zainteresowanie ich roz-
wiązaniami. Obrady były pro-
wadzone w trzech sekcjach 
zaadresowanych do osób zain-
teresowanych budową maszyn, 
technologiami wytwarzania, 
projektowaniem i mechatroni-
ką, automatyką, sterowaniem, 
transmisją i przetwarzaniem 
danych, projektowaniem i ob-
sługą sieci komputerowych 
oraz przemysłowych.

W trakcie konferencji od-
były się także prezentacje, 

warsztaty oraz szkolenia 
przygotowane przez zapro-
szone firmy. Ponadto zorga-
nizowano panel dyskusyjny: 
„Idealny absolwent oczami 
pracodawców”, który cieszył 
się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Równocześnie 
z wykładami zorganizowa-
no konkurs na najlepszą pra-
cę. (RED)

atH

Pełnych radości i ciepła Świąt 
Bożego Narodzenia oraz pomyślności 

i sukcesów w Nowym Roku
życzy

prof. dr hab. Jarosław Janicki 
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej   

w Bielsku-Białej

Przedsiębiorczość  
dla Młodzieży

Uczniowie z dwóch biel-
skich szkół średnich wzięli 
udział w projekcie kształcą-
cym przedsiębiorczość, współ-
tworzonym przez bielską 
Akademię Techniczno-Hu-
manistyczną. Przygotowane 
podczas zajęć biznesplany 
młodzi ludzie zaprezentowali 
podczas konferencji w środę 
19 listopada.

Projekt „Obudź w sobie 
przedsiębiorcę” realizował 
zespół z ATH. Partnera-
mi projektu, realizowanego 
w ramach programu Unii Eu-
ropejskiej pn. Erasmus+ Part-
nerstwa Strategiczne, były 
uczelnie z Czech (VŠB-Tech-
nical University of Ostra-
va – koordynator projektu) 
i Islandii (University of Ice-
land). W pierwszej kolejności 
twórcom projektu zależało, 
aby przeanalizować potrzeby 
uczniów, a następnie zapropo-
nować ćwiczenia i nowocze-
sne formy pracy z młodzieżą, 
które w ciekawy i merytorycz-
ny sposób wzbogacą program 
dydaktyczny z zakresu przed-
siębiorczości. Przygotowano 
kilka modułów szkoleniowych 

z każdego etapu prowadzenia 
biznesu, m.in. z praktyczną 
wiedzą z zakresu motywacji 
do prowadzenia firmy, kre-
owania pomysłów na biznes 
oraz tworzenia biznesplanów, 
nawiązywania i utrzymywania 
relacji biznesowych, pozyski-
wania zasobów koniecznych 
do rozwoju firmy, czy też bu-
dowy strategii marketingo-
wych firmy.

Do praktycznego wykorzy-
stania przygotowanego w ten 
sposób programu zespół z biel-
skiej uczelni zaprosił uczniów 
bielskich II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama 
Asnyka oraz Zespołu Szkół 
im. gen. Stanisława Sosabow-
skiego. Młodzież miała okazję 
w nowoczesny sposób uczyć 
się o marketingu i sprzeda-
ży, kreatywności w biznesie 
i efektywnej prezentacji. – Na 
pewno można się nauczyć, jak 
zostać biznesmenem – zgodnie 
stwierdzili uczniowie biorący 
udział w programie.

Rezultaty wspólnej pracy 
w formie biznesplanów za-
prezentowane zostały przez 
w ATH 19 listopada na kon-

ferencji podsumowującej 
projekt. Jury konkursowe przy-
znało 3 nagrody w kategorii: 
„kreatywny i innowacyjny 
plan biznesowy” oraz wyróż-
nienia w kategorii „motywacja 
do działania”. Uroczysta gala 
była również okazją do podję-
cia rozmów na temat dalszej 
współpracy i kontynuowania 
starań o kolejne środki finan-
sowe, które umożliwią rozwój 
kompetencji kluczowych, spo-
łecznych oraz edukacyjnych 
uczniów szkół średnich, jak 
i wsparcie grona pedagogicz-
nego nowoczesnymi narzędzia-
mi dydaktycznymi.

Ostatnia faza projektu „Find 
your inner inventor” zakłada 
porównanie doświadczeń ze 
wszystkich krajów partner-
skich i przygotowanie osta-
tecznej wersji innowacyjnego 
zestawu ćwiczeń i opisów za-
dań merytorycznych. Będzie 
on dostępny dla wszystkich za-
interesowanych kształceniem 
przedsiębiorczości w szko-
łach średnich. – Dla Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej było to do-
świadczenie potwierdzają-
ce, jak ważne są działania 
w ramach tzw. trzeciej misji 
uczelni, skierowane w stronę 
rozwoju lokalnej społeczności 
– mówi rektor ATH prof. Jaro-
sław Janicki. (DM)
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PRof.  
JARoSŁAW JANIckI,
rektor ATH:

Inżynier XXI wieku to jedna 
z ważniejszych konferencji, 
o rg a n i zowa nyc h  w  n a s ze j 
Akademii. Początkowo realizo-

waliśmy ją w ramach projektu, 
szybko jednak zyskała sobie 
wielką popularność, a co nas 
niezmiernie cieszy, nie tylko 
tutaj, w lokalnym środowisku 
badawczym i inżynierskim, 
lecz wykraczając daleko poza 
granice regionu. Przegląd 
osiągnięć młodych inżynierów, 
czy osób aspirujących do tego 
stopnia, umożliwia śledzenie 
najnowszych trendów i zainte-
resowań badawczych czy kon-
strukcyjnych, jakie się poja-
wiają. Jednocześnie to okazja 
do refleksji dla całej branży, w 
którym kierunku warto zmie-
rzać, czym się zajmować, na 
jakich polach szukać rozwią-
zań. To niezwykle inspirujące, 
w tym należy chyba upatrywać 
takiego sukcesu konferencji.
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w hołdzie aK, Nsz i solidarNości
W ubiegłym tygodniu w Czechowicach-

-Dziedzicach odbyła się uroczystość odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy, upamiętniającej niepodle-
głościową działalność Armii Krajowej, Narodo-
wych Sił Zbrojnych i „Solidarności”.

Inicjatorem ufundowania tej tablicy było biel-
skie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej, 
a uroczystość jej odsłonięcia wpisana została 
w lokalny program obchodów setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości. W uroczystości obok 
związków kombatanckich, reprezentacji samorzą-
dów lokalnych i szkół wzięli też udział przedsta-
wiciele podbeskidzkiej „Solidarności”: delegacja 
Zarządu Regionu Podbeskidzie oraz związkowcy 
z komisji „Solidarności” czechowickiej spółki 
Lotos Terminale ze swym sztandarem.

– Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne 
i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” – trzy organizacje, które miały te 
same korzenie, te same ideały i dążyły do tego 
samego celu: niepodległości naszej ojczyzny 
– napisał do uczestników uroczystości prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Fo
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Przed nami kolejna noc wielkiej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. To czas wiary, 
nadziei, miłości i duchowego ciepła. Niech Dzieciątko Jezus przyniesie radość, 
spokój i odpoczynek, a w nowym roku 2019 rozświetla swym niegasnącym 
Światłem nasze codzienne drogi. Niech to będzie czas spełnionych marzeń i nadziei.
Zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym członkom, sympatykom 
oraz przyjaciołom NSZZ „Solidarność” w imieniu podbeskidzkiej „Solidarności”

życzy
przewodniczący Zarządu Regionu

  Marek Bogusz

czas oczeKiwaNia
„Błogosławionaś Ty między niewiastami i bło-
gosławiony jest owoc Twojego łona /…/. Bło-
gosławiona jest ta, która uwierzyła, że spełnią 
się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk, 1, 
43 i 45)

Przytoczona powyżej pochwała Maryi wy-
głoszona przez Elżbietę skłania nas do reflek-
sji także nad naszą wiarą. I to właśnie teraz, 
w trwającym czasie oczekiwania.

Wiara Maryi charakteryzuje się przylgnię-
ciem do Bożej obietnicy. Ona jest pewna tego, 
czego Bóg od Niej oczekuje i tego, że On do-
trzymuje raz danego słowa. Tajemnica Boża jest 
dla Niej jeszcze utajona w tym małym Dziecię-
ciu, które – jak wszystkie inne – mieści się w Jej 
matczynym łonie. Przyjmując jednak wszystko 
z ogromną wiarą, zaczęła osobiście się prze-
konywać, że Bóg zamierza zrealizować swoją 
obietnicę. Dotyczy to także każdego z nas: jeżeli 
nie będziemy wierzyli, nigdy nie doświadczymy 
tego, w jaki sposób Boży dar, zresztą w sposób 
tajemniczy, przyjmuje określoną postać także 
w nas samych.

Wiara Maryi uobecnia się także w Jej wę-
drówce do Elżbiety. Była to podróż realizowana 
z wielkim pośpiechem. Maryja wybrała się do 

swojej krewnej, która znajdowała się w potrze-
bie – jak się powszechnie, i zresztą słusznie, 
uważa – ale wybrała się także w podróż podjętą 
celem pochylenia się nad tym, co Bóg czyni wo-
bec innych. Również i my winniśmy przypatry-
wać się i tej postawie, aby nauczyć się zdawać 
sobie sprawę z tego, co Bóg działa w historii 
innych ludzi. Jest to swoista wspólna propozycja 
dwóch niewiast, Maryi i Elżbiety, która dzisiaj 
jest skierowana do nas: obie potrafią mówić do 
siebie o tym, co Bóg aktualnie w nich dokonu-
je. Żadna nie mówi o sobie, każda mówi o tej 
drugiej lub też o tym, co Bóg uczynił. A efekt? 
Osiągnięcie apogeum uwielbienia, co zostaje 
wypowiedziane we wspaniałym Magnificat.

Wiara Maryi wzywa nas do wejścia w kli-
mat ludzi ubogich w Panu, to znaczy pokornych 
i prostych, którzy całą swoją nadzieję pokładają 
w Bogu i potrafią dostrzec to, czego On dokonuje.

Niech spotkanie przy stole wigilijnym w na-
szych rodzinach będzie okazją do wzajemnego 
przebaczenia i darowania sobie win, aby prze-
łamanie się opłatkiem nie było tylko pustym ge-
stem.

kS. ZBIGNIEW PoWADA,
diecezjalny duszpasterz ludzi pracy

rośNie NiezadowoleNie
Powiększające się dysproporcje wynagro-

dzeń w budżetówce, brak realizacji obietnic 
wyborczych w zakresie wysokości kwoty wol-
nej od podatku, waloryzacji kosztów uzyska-
nia przychodu i kwot progów podatkowych, 
osłabienie dialogu społecznego i pomijanie 
związków zawodowych w procesie konsulta-
cji, a dodatkowo niepewność co do przyszłych 
cen energii i niejasne deklaracje wprowadze-
nia rekompensat dla odbiorców indywidual-
nych, to główne powody planowanych przez 
„Solidarność” protestów, o ile rząd nie przy-
stąpi do konstruktywnego dialogu – czytamy 
w stanowisku, które 11 grudnia przyjęła ob-
radująca w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”. Poniżej publikujemy obszerne 
fragmenty tego dokumentu.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
z niepokojem obserwuje pogarszającą się sy-
tuację społeczną oraz narastające napięcia spo-
łeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagro-
dzeniach zatrudnionych w sferze finansów pu-
blicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie 
całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolej-
ny raz mamy do czynienia z przekazywaniem 
środków budżetowych na wzrost wynagro-
dzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych 
urzędników czy też funkcjonariuszy. Odbywa 
się to niestety kosztem pozostałych. Pomija-
nie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej 
zarabiających czy też nierównomierny wzrost 
płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wy-
nagrodzeniach miesięcznych w poszczegól-
nych działach.

Dodatkowo, niepewność co do przyszłych 
cen energii elektrycznej, tak dla odbiorców in-
dywidualnych, jak i przemysłowych, oraz nie-
jasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat 
wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych 
pogłębiają frustrację.

Koniecznym staje się wzrost kwot progów 
dochodowych uprawniających do wypłaty 
świadczeń z pomocy społecznej, ich wysoko-
ści oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych 

uprawniających do wsparcia dochodowego ro-
dzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków ro-
dzinnych.

Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści uchyla się od realizacji obietnic złożonych 
w kampanii wyborczej 2015 roku w zakresie 
wysokości kwoty wolnej od podatku dochodo-
wego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych 
kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, 
waloryzacji kwot progów podatkowych, wy-
cofania antypracowniczych zmian w kodeksie 
pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu 
rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, uchylenia wygaszania emerytur pomo-
stowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony 
Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związ-
kowego w Policji.

Następuje osłabienie dialogu społecznego 
poprzez pomijanie związków zawodowych 
w procesie konsultacji ważnych dla pracow-
ników i obywateli projektów rządowych, na-
gminne łamanie ustawowych terminów przez 
organy państwa w zakresie oczekiwania na 
opinię partnerów społecznych oraz brak za-
gwarantowanej w przepisach reakcji strony 
rządowej na zgłaszane uwagi w procesie le-
gislacyjnym.

Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidar-
ność” do rządu, niestety nie znajdują właści-
wego rozpatrzenia, a na kierowane wystąpienia 
nie ma w większości żadnej odpowiedzi (…).

W związku z powyższym oraz wobec za-
grożeń stojących przed gospodarką. Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do 
podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu 
z reprezentatywną stroną społeczną (…).

Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego 
i konstruktywnego dialogu w wskazanych ob-
szarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia 
działań protestacyjnych (…).

koMISJA kRAJoWA NSZZ „SolIDARNość”
Pełny tekst stanowiska znaleźć można  

na stronie internetowej:  
www.solidarnosc.org.pl/bbial/

oświatowa „solidarNość” żąda 
odwołaNia MiNister zalewsKiej

W poniedziałek 10 grudnia oświatowa „So-
lidarność” zorganizowała w całej Polsce konfe-
rencje prasowe, w trakcie których związkowcy 
informowali o obecnej sytuacji w polskich szko-
łach oraz o powodach żądania odwołania Anny 
Zalewskiej z funkcji ministra edukacji.

– Od wielu miesięcy domagamy się od pre-
miera odwołania minister Anny Zalewskiej. 
Nasze środowisko utraciło do niej zaufanie. 
Pozorowanie dialogu ze związkami zawodo-
wymi, narastające niezadowolenie nauczycieli, 
wciąż pogarszające się warunki pracy i płacy 
– to wszystko było powodem naszej wrześnio-
wej akcji protestacyjnej przed gmachem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. 
Od tamtego czasu jednak nic się nie zmieniło 
– mówi przewodnicząca podbeskidzkiej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Jadwiga Utecht-Nolbrzak. Podkreśla, że nauczy-
ciele mają coraz więcej obciążeń, a coraz mniej 
zarabiają. Na dowód pokazuje nauczycielskie 
odcinki płac, zbierane obecnie w szkołach – 
najczęściej widać na nich kwoty rzędu 2600-
2700 zł „na rękę”. To są pobory z wszystkimi 
dodatkami „najlepiej” opłacanych nauczycieli 
dyplomowanych z wieloletnim stażem pracy! – 
Jesteśmy na szarym końcu listy wynagrodzeń 
osób, legitymujących się wyższym wykształce-

niem, z wciąż podnoszonymi kwalifikacjami – 
podkreśla Jadwiga Utecht-Nolbrzak.

Działacze oświatowej „Solidarności” pod-
czas konferencji w całej Polsce omawiali głów-
ne zarzuty wobec minister Anny Zalewskiej, 
wśród których znalazły się przede wszystkim:
  brak godnych podwyżek wynagrodzeń 

dla nauczycieli,
 niedotrzymanie obietnicy wprowadzenia 

zmian w systemie finansowania zadań oświa-
towych i systemie wynagradzania,
 wydłużenie ścieżki awansu zawodowego,
 wprowadzenie nowych, niekorzystnych dla 

nauczycieli, przepisów dotyczących oceny 
pracy nauczyciela,
 niezlikwidowanie godzin karcianych,
 nieprzywrócenie uprawnienia do wcześniej-

szej emerytury,
  prowadzenie pozorowanego dialogu ze 

związkami zawodowymi,
 wzrost biurokracji.

Związkowcy zamierzają teraz skonsultować 
swoje postulaty z posłami, a także premierem 
Morawieckim. W lutym podejmą decyzję o dal-
szych krokach. Jeżeli minister Zalewska podej-
mie konstruktywny dialog z przedstawicielami 
nauczycieli, zapowiadają, że są skłonni cofnąć 
tzw. wotum nieufności dla niej.
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MeMoriał żaKów i traMPKarzy
Dla uhonorowania pamię-
ci działacza piłkarskiego 
z Bestwinki Andrzeja Ci-
chowskiego w niedzielę 2 
grudnia rozegrano szósty 
już memoriał z udziałem 
młodzieżowych drużyn 
z gminy Bestwina.

W hali sportowej w Kanio-
wie odbyło się w sumie sześć 
spotkań. W przypadku rywali-
zacji żaków najważniejsza była 
zabawa i możliwość aktywne-
go spędzenia czasu w gronie 

rówieśników. Toteż na złote 
medale zasłużyli zawodnicy 
z wszystkich drużyn – KS Be-
stwinka, LKS Bestwina i LKS 
Przełom Kaniów. Emocji nie 
zabrakło w meczach trampka-
rzy. Najlepiej poradzili sobie 
piłkarze z Bestwiny, wyprze-
dzając w klasyfikacji turnieju 
podopiecznych klubów z Be-
stwinki oraz Kaniowa.

Medale i nagrody wręcza-
ła młodym piłkarzom Anna 
Cichowska, żona patrona tur-
nieju, w towarzystwie wójta 

gminy Artura Beniowskiego 
i wiceprezesa KS Bestwinka 
Artura Bierońskiego. O poczę-
stunek dla wszystkich zadbali 
najbliżsi zawodników.

Memoriał, współfinansowa-
ny przez Urząd Gminy w Be-
stwinie, był także rzecz jasna 
okazją do przypomnienia po-
staci i zasług Andrzeja Ci-
chowskiego, zmarłego w 2012 
r. działacza z Bestwinki, który 
dbał przede wszystkim o roz-
wój najmłodszego narybku pił-
karskiego. (M)

zalewa Nas PlastiK
Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jestem członkiem Ko-
misji Ochrony Środowiska 
Naturalnego w Parlamencie 
Europejskim, gdzie repre-
zentuję grupę Europejskich 
Konserwatystów i Refor-
matorów. Jednym z kluczo-
wych tematów, nad którym 
pracuję jest problem zanie-
czyszczenia środowiska przez 
plastik. Na świecie rocznie do 
mórz i oceanów trafia od 5-13 
mln ton tworzyw sztucznych, 
co sekundę 250 kg, a spala-
nie plastików generuje oko-
ło 400 mln ton CO2. Plastik 
znaleziono już na dnie Rowu 
Mariańskiego, na Oceanie 
Spokojnym i Indyjskim znaj-
dują się plamy śmieci kil-

kadziesiąt razy większe od 
powierzchni Polski. W mo-
rzach i oceanach ginie przez 
plastik co roku ponad milion 
morskich ptaków i sto tysięcy 
morskich ssaków. 

W Europie roczna ilość 
odpadów z tworzyw sztucz-
nych sięga blisko 26 mln ton. 
Niestety tylko 30% z nich jest 
zbieranych. Biorąc pod uwa-
gę, że plastik stanowi ok. 70-
80% wszystkich morskich 
zanieczyszczeń przewiduje 
się, że do 2050 roku będzie 
więcej odpadów plastikowych 
niż ryb w morzach i oce-
anach. Naukowcy badający 
wpływ tworzyw sztucznych 

na zdrowie człowieka alarmu-
ją. Czy mamy świadomość, że 
zjadamy ryby, które w swo-
im ciele mają cząsteczki pla-
stiku? Jakże często widzimy 
zdjęcia morskich stworzeń 
zaplątanych w worki, opony 
czy torebki plastikowe. Nie 
ulega wątpliwości, że mamy 
do czynienia z problemem 
globalnym i śmiertelnym nie 
tylko dla ludzi. 

Plastikowe odpady są utra-
pieniem również na terenach 
leśnych. Plastik rozkłada się 
od 100 do 1000 lat. W Polsce 
rocznie zużywa się ponad 10 
milionów reklamówek. Czy 
jesteśmy świadomi tego, że 
plastikowe reklamówki, które 

produkuje się w sekundę, roz-
kładają się do 450 lat, a plasti-
kowe butelki dwukrotnie dłużej 
czyli ok. 800 lat? Plastikowe 
odpady stają się często śmier-
telną pułapką dla zwierząt. 
Niestety zdarza się, że ludzie 
spalają plastiki w domowych 
paleniskach. Pewnie nie są 
świadomi, że prowadzi to do 
powstania niebezpiecznych 
substancji, takich jak cyjano-
wodór. W zetknięciu z wodą 
tworzy on trujący kwas pru-
ski będący przyczyną ciężkich 
chorób, w tym nowotworów.

Co na to UE?
Widząc narastający pro-

blem władze unijne opra-

cowały plan zakładający 
ograniczenie produkcji pla-
stików, a także zastąpienie 
ich mniej zużywalnymi pro-
duktami. Komisja Europej-
ska zaproponowała również 
obciążenie producentów pla-
stiku kosztami oczyszczania 
środowiska i recyklingu. Za-
kłada się, że do 2030 roku 
wszystkie opakowania sztucz-
ne na rynku UE będą nadawać 
się do recyklingu. Zakazane 
zostaną produkty codzienne-
go użytku, dla których istnie-
ją łatwo dostępne i przystępne 
cenowo zamienniki.  

Dlatego potrzebujemy 
również szeroko zakrojonej 

kampanii społecznej mówią-
cej o szkodliwości plastiku. 
Chodzi przecież o zdrowie 
i życie nie tylko nas wszyst-
kich, ale i następnych poko-
leń. O przyszłości decyduje 
się dziś. Nie pozwólmy, aby 
nasze czasy określano ,,epo-
ką plastiku”. Robiąc zaku-
py świąteczne pamiętajmy 
o tym. Wybierajmy produkty 
naturalne, a tym samym nie-
szkodzące naszemu zdrowiu 
i środowisku.

Zapraszam Czytelników 
Gazety Beskidzkiej do 
moich biur poselskich, po 
odbiór ekologicznej torby 
wielokrotnego użytku. 
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oddział i KaretKa
Całodobowy oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży rozpoczął funkcjonowanie w bielskim Szpitalu 

Pediatrycznym. Placówka wzbogaciła się także o specjalistyczną karetkę do przewozu noworodków.

Nowy oddział został utwo-
rzony na pierwszym piętrze 
pawilonu nr 5 Szpitala Pe-
diatrycznego, podlegającego 
bielskiemu Starostwu Po-
wiatowemu. Trafiają tu mło-
de osoby, często nastolatki 
po próbach samobójczych, 
pacjenci z rozpoznaną schi-
zofrenią, zaburzeniami afek-
tywnymi i adaptacyjnymi 
czy depresją.

Oddział liczący siedem-
naście łóżek zapełnił się 
niemal natychmiast po jego 
otwarciu, co dobitnie pokazu-

je, jak bardzo był potrzebny. 
Do tej pory na terenie powia-
tu bielskiego i Podbeskidzia 
nie było takiej formy opieki 
medycznej, a potrzebujących 
jej niepełnoletnich pacjen-
tów w większości leczono 
w Klinice Psychiatrii i Psy-
choterapii w Centrum Pedia-
trii w Sosnowcu lub Szpitalu 
Psychiatrycznym w Lublińcu.

Pacjenci trafiający do od-
działu w Bielsku-Białej mają 
zapewnione zajęcia terapeu-
tyczne, terapię zajęciową, 
spotkania z psychologiem 

i konsultacje z lekarzem. 
Oddział dysponuje również 
zespołem pielęgniarsko-ra-
towniczym, który gwarantuje 
całodobową opiekę nad chory-
mi. W planie jest także urucho-
mienie szkolnych zajęć, dzięki 
czemu młode osoby przebywa-
jące na leczeniu unikną zale-
głości w nauce. Oddział ma 
charakter oddziału zamknię-
tego. Ze względu na jego spe-
cyfikę podopiecznych mogą 
odwiedzać opiekunowie praw-
ni oraz upoważnione osoby 
w godzinach między 15 a 18.

Przypomnijmy, że sam bu-
dynek Szpitala Pediatrycz-
nego przeszedł w ostatnim 
czasie gruntowną moderni-
zację, dzięki czemu został 
przystosowany do nowych 
potrzeb. Na parterze już od 
lipca funkcjonuje Poradnia 
Zdrowia Psychicznego oraz 
Dzienny Oddział Psychia-
tryczny dla dzieci i mło-
dzieży. Psychiatria dla osób 
niepełnoletnich jest zatem 
skupiona w jednym, odpo-
wiednio do tego przygoto-
wanym miejscu.

Bielski „Pediatryk” dys-
ponuje już także własną 
karetką do przewozu no-
worodków, wcześniej mia-
ła pojazd wypożyczony. 
Nowa specjalistyczna ka-
retka „N” kosztowała nieco 
ponad 500 tys. zł i została 
zakupiona w 80 procentach 
ze środków budżetu pań-
stwa, w pozostałej zaś części 
z funduszy Starostwa Powia-
towego w Bielsku-Białej oraz 
własnych placówki.

Karetka jest wyposażo-
na w inkubator transportowy 
z respiratorem, a także w pom-
py infuzyjne oraz nowoczesny 
sprzęt monitorujący. Służy 
do przewozu noworodków, 
w tym także wcześniaków, 
z miejsca urodzenia do ośrod-
ka medycznego o wyższym 
stopniu referencyjności. Czę-
sto są nią transportowane no-
worodki w stanie zagrożenia 
życia, między innymi z nie-
wydolnością oddechową. (RED)

powiat bielski

ANDRZEJ PŁoNkA,
starosta bielski:

Nasz Szpital Pediatryczny już od 
kilku lat spełnia rolę placówki 
daleko sięgającej poza obszar 
powiatu czy szerzej rozumianego 
regionu. Dzięki licznym nakładom 
finansowym stał się w pełni no-
woczesnym szpitalem dziecięcym 
dla całej południowej części wo-
jewództwa śląskiego. co ważne 

szczególnie, za sprawą zatrud-
niania wysokiej klasy fachowców 
i inwestowaniu w specjalistyczny 
sprzęt, leczenie osiągnęło tu już 
odpowiednio wysoki poziom.
Psychiatria dziecięca to kolejny 
etap podnoszenia jakości świad-
czeń zdrowotnych dla mieszkań-
ców regionu. Doskonale zdaję so-
bie sprawę z tego, że od zdrowia 
psychicznego dzieci zależy dobra 
kondycja przyszłego społeczeń-
stwa, a potrzeb w tym zakresie 
z roku na rok niestety przybywa. 
Mając to na względzie zdecydo-
waliśmy się na utworzenie w 
strukturze Szpitala Pediatrycz-
nego miejsca kompleksowej 
opieki psychiatrycznej dla dzieci 
i młodzieży. całodobowy oddział 
jest wprawdzie nowy i o krótkim 
jeszcze stażu, ale już zapewnia 
warunki maksymalnie sprzyjające 
powracaniu młodych pacjentów 
do zdrowia.

Dzisiaj w naszym kraju i na całym świecie  
rozbrzmiewa radosna nowina: „Bóg się rodzi”

Jan Borowski
Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej

Andrzej Płonka
Starosta Bielski                                                                       

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby betlejemska gwiazda zaświeciła 
dla Państwa rodzin, dla przyjaciół i sąsiadów.

Niech ten uroczysty wieczór nasze domy wypełnia serdecznością, wyrozumiałością 
i otwartością, a rodzinna atmosfera, której w szczególny sposób doświadczamy 
w Wigilijny wieczór i w czasie Świąt Bożego Narodzenia, promieniuje na wszystkie 
środowiska naszego codziennego życia. 

Niech ten piękny czas umacnia miłość, która ma moc przemieniać człowieka i świat. 

Życzymy także Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości i optymizmu – zarówno 
podczas dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, jak i przez cały następny rok.

święto PracowNiKa socjalNego
Starosta bielski Andrzej 

Płonka, w ramach obchodów 
dnia pracownika socjalnego, 
we wtorek 27 listopada spo-
tkał się z dyrektorami pla-
cówek pomocy społecznej 
w powiecie.

– Jestem dumny, że mam 
w swoim gronie osoby, któ-
re poprzez codzienną pra-
cę są gotowe do poświęceń 
i szukania rozwiązań, by 
móc nieść pomoc każdemu 
człowiekowi – stwierdził na 

wstępie spotkania starosta 
Andrzej Płonka.

Wraz z wicestarostą Grze-
gorzem Szetyńskim na ręce 
dyrektorów przekazał wszyst-
kim pracownikom gratulacje 
i wyrazy wysokiego uznania. – 

Życzymy, by pomoc drugiemu 
człowiekowi stała się prawdzi-
wym spełnieniem i przynosi-
ła satysfakcję z wykonywanej 
pracy – dodał starosta bielski.

Zwrócono uwagę, że pra-
ca w jednostkach pomocy 

społecznej to szczególna mi-
sja, wymagająca wyjątkowej 
zdolności zrozumienia drugie-
go człowieka, empatii, ducha 
otwartości, życzliwości oraz 
cierpliwości i wytrwałości. 
Dlatego nie jest łatwo praco-
wać w służbach pomocowych, 
trzeba do tego specjalnych 
kompetencji, profesjonalizmu 

i siły charakteru. Podkreślono 
jednocześnie, jak ważną rolę 
spełniają organizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie cyklicznie spo-
tkania dyrektorów jednostek 
pomocowych, będące swego 
rodzaju forum wymiany do-
świadczeń i wzajemnej edu-
kacji. (AM)
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W ciszy wyczekiwania na wigilijną 
gwiazdę życzę radosnych, rodzinnych 
i niezapomnianych chwil.  
Niech Dzieciątko Jezus umacnia nasze 
serca, błogosławi w zdrowiu, dodaje siły 
oraz prowadzi na drogach wiary.

Tego z głębi serca życzę 
z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz  
Nowego Roku 2019.

Z wyrazami szacunku,

Jan CHRZĄSZCZ
I Wicewojewoda Śląski

To, co niepokoi, daje szanse,  
światło rozjaśnia mrok ... 

Taka jest moc nadziei  
i miłości Bożego Narodzenia.

Niechaj ten świąteczny czas zachęci do wdzięczności  
i pomnoży w nas siły, by w Nowy Rok 2019 wkroczyć z wiarą  
w pomyślność Rodzin i Ojczyzny.

Życzę błogosławieństwa Bożego 
we wszystkich poczynaniach oraz 
rodzinnych, pięknych, tradycyjnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Jacek Falfus, 
Poseł na Sejm RP

rekLaMa
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KolejNy roK tworzeNia
To będzie kolejny rok, w którym nie spadnie tempo inwestowania w trwałe rozwiązania, służące całej 

społeczności gminy Bestwina – zapowiada wójt Artur Beniowski.

Budżet na 2019 rok został 
już przygotowany. Jak wyja-
śnia wójt, nie było powodów, 
aby zwlekać z jego uchwale-
niem, dlatego przyjęcie zapla-
nowano jeszcze w grudniu. 
– To tym bardziej dla nas waż-
ne, że już na początku roku 
będziemy składać wnioski 
o dofinansowanie naszych pro-
jektów, przygotowane w ostat-
nich miesiącach – dodaje.

Jedną z ważniejszych dzie-
dzin, w jakich w ciągu dwóch 
lat wójt zamierza osiągnąć 
znaczący efekt, będzie projekt 
budowy chodników wzdłuż 
trzech głównych ciągów ko-
munikacyjnych, w Bestwinie, 
Kaniowie i Janowicach. – Cho-
dzi nam przede wszystkim 
o poprawę bezpieczeństwa pie-
szych mieszkańców naszych 
sołectw. Ruch samochodów 
wzrasta z roku na rok, a stale 
poprawiany stan nawierzchni 
ulic też przyczynia się do tego, 
że samochody jeżdżą szybciej. 
Dlatego zależy nam, aby jak 
najprędzej wybudować bez-
pieczne chodniki – mówi.

Plany przewidują budowę 
blisko 6 km chodników, co we-
dług obliczeń kosztorysowych 
ma pochłonąć ok. 7 mln zł. In-
westycja przewiduje nie tylko 
budowę chodników w tych 
miejscach, w których ich do 
tej pory nie było, ale również 
poprawę stanu istniejących 
części. Przy okazji zostanie 
poprawiona także infrastruk-
tura drogowa na bocznych dro-
gach dojazdowych.

Sporo w nadchodzącym 
roku będzie się dziać również 

w placówkach oświatowych. 
Zakończona w tym roku ter-
momodernizacja kompleksu 
oświatowego w Bestwince – 
największa tego typu w regio-
nie – przyniosła pozytywne 
efekty, toteż wójtowi zależy, 
aby podobnymi pracami objąć 
inne obiekty. Została przygo-
towana już dokumentacja na 
termomodernizację budynku 
przedszkola i biblioteki w Be-
stwinie. Na warty ok. 1 mln zł 
projekt również złożony zosta-
nie wniosek o dofinansowanie. 
Gotowa dokumentacja umożli-
wi starania o pieniądze ze źró-
deł zewnętrznych w pierwszym 
okresie 2019 r.

Największą jednak oświa-
tową inwestycją w przy-
szłym roku będzie budowa 
sali gimnastycznej przy szko-
le w Janowicach, której koszt 
szacowany jest na ok. 4 mln 
zł. – Mamy świadomość, że 

będzie trudno nam zbudować 
salę bez wsparcia z zewnątrz, 
ale wszystko do wniosku o do-
finansowanie mamy już przy-
gotowane – mówi wójt Artur 
Beniowski. Przypomnijmy, że 
zaprojektowanie nowej, więk-
szej od dotychczasowej sali 
gimnastycznej, zbiegło się 
z reformą oświaty i powięk-
szeniem liczby klas w szkołach 
podstawowych. Na to jednak 

budynek w Janowicach oka-
zał się zbyt mały. Nowa sala 
i adaptowanie starej sali na kla-
sy ułatwi naukę i jednocześnie 
zwiększy możliwości przepro-
wadzania zajęć wychowania fi-
zycznego.

Ze sportowych inwesty-
cji należy się też spodzie-
wać w 2019 r. budowy bieżni 
lekkoatletycznej na stadio-
nie w Bestwinie. Jak wyja-

śnia wójt, przeprowadzona 
ostatnio modernizacja płyty 
stadionu z montażem dreno-
wania i nawodnienia boiska, 
będzie wstępem do prac bu-
dowlanych przy bieżni. Jesz-
cze w tym roku ma zostać 
rozstrzygnięty przetarg na 
wykonawcę inwestycji, prace 
mają ruszyć wiosną. To także 
projekt, na którego dofinanso-
wanie gmina Bestwina złoży-
ła wniosek.

W 2019 r. nie spadnie tem-
po również w działaniach na 
rzecz ekologii. Będzie gotowy 
duży projekt kanalizacji sani-
tarnej dla południowej części 
sołectwa Bestwina. Obejmie 
on ok. 1 tys. gospodarstw do-
mowych, tym samym jego re-
alizacja w znacznym stopniu 
przyczyni się do ochrony wód 
w tym rejonie. Gotowy pro-
jekt umożliwi przejście przez 
niezbędną procedurę i w ko-

lejnym etapie starania o pozy-
skanie dofinansowania.

Z innych ekologicznych 
przedsięwzięć wójt Beniow-
ski liczy na udaną konty-
nuację programu wymiany 
starych pieców. – W tym roku 
udało się pozbyć setki sta-
rych „kopciuchów”. Liczę, że 
w kolejnych dwóch latach uda 
się utrzymać to tempo, bo to 
znacznie poprawia jakość po-
wietrza w naszej gminie – wy-
jaśnia wójt. Podobnie dobrze 
wójt ocenia tempo trwającej 
już od wielu lat akcji utyliza-
cji azbestu z budynków pry-
watnych w gminie. Co roku 
z ok. 20-30 posesji znikają 
stare ocieplenia, zawierające 
ten szkodliwy element. Jeśli 
w najbliższych latach będzie 
podobnie, to do 2023 r. pro-
blem elementów azbestowych 
w gminie Bestwina zniknie 
całkowicie. (Łu)

gMina bestwina

Budynek biblioteki i przedszkola w Bestwinie zostanie zmodernizowany.

ARTuR BENIoWSkI,
wójt gminy Bestwina:

Nasze coroczne i wieloletnie pla-
ny tworzymy w ten sposób, aby 
wszystkie sołectwa naszej gmi-
ny rozwijały się równomiernie, 
w różnych dziedzinach. Zależy 
nam, by stwarzać właściwe wa-
runki mieszkańcom do godnego, 

bezpiecznego życia i pracy. To 
oznacza, że stale w naszych za-
mierzeniach uwzględniamy roz-
wijanie infrastruktury publicznej, 
poczynając od ulic, kanalizacji, 
wodociągów, poprzez instytucje, 
takie jak szkolnictwo, wsparcie 
dla kultury i sportu, po służącą 
naszej społeczności działalność 
służb powiatowych czy woje-
wódzkich.
Podchodzimy do tego realnie, 
nasze plany opieramy przede 
wszystkim na możliwościach 
finansow ych. Jednak warto 
podkreślić, że oprócz pieniędzy z 
własnego budżetu Gminy Bestwi-
na, do tej pory pozyskiwaliśmy 
spore środki także z zewnątrz, co 
znacznie ułatwiało i przyspieszało 
inwestycje rozwojowe. Tak będzie 
również w najbliższym roku, bo 
przygotowane przez nas plany 
budżetowe mają mocno inwe-
stycyjny charakter.chodnik, wybudowany wzdłuż odcinka ul. Janowickiej, znacznie poprawił bezpieczeństwo pieszych. W najbliższych 

latach przybędzie takich chodników wzdłuż głównych dróg.
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Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości 

z rodzinnego spotkania. Niech przyniosą wytchnienie  
od codziennych zmagań i trosk. Radosnych Świąt 

życzą
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy StaNclik
Wójt Gminy Bestwina

artur BeNioWSki
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gMina Jasienica

Z okazji zbliżających się  
świąt bożego narodzenia  

i nowego roku składamy serdeczne 
życzenia zdrowia, pogody ducha  

i wszelkiego dobra. 

Niech nowy rok  2019  
będzie dla Państwa czasem realizacji 

planów i spełnienia marzeń
życzą

Wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna

Przewodniczący Rady Gminy 
Czesław Machalica

zaPlecze wszystKich sPortowców
W niespełna dwa lata powstał budynek zaplecza sportowego w Rudzicy w sąsiedztwie boiska piłkarskiego.

Uroczystość w poniedzia-
łek 3 grudnia rozpoczęło 
przecięcie wstęgi dokonane 
przez wójta Janusza Pierzy-
nę, przewodniczących Rady 
Gminy Jasienica poprzedniej 
i obecnej kadencji, Jana Ba-
telta i Czesława Machalicę, 
oraz wiceministra Stanisława 
Szweda, który był gościem 
otwarcia. Przedstawiciele Klu-
bu Sportowego Rudzica, który 
wychowuje młodych piłka-
rzy z sołectwa i który będzie 
budynkiem administrował, 
podziękowali wójtowi za za-
angażowanie przy pozyskaniu 
pieniędzy, a następnie budo-
wie zaplecza sportowego.

Uczestnicy uroczystości 
mieli okazję obejrzeć bu-
dynek i wysłuchać wykładu 
Damiana Iskrzyckiego wraz 
z pokazem rozgrywki bocci. 
Ten niepełnosprawny miesz-
kaniec Rudzicy, osiągający 
we wspomnianej dyscypli-

nie międzynarodowe sukcesy, 
skupił wokół siebie innych 
sportowców. Zbudowana 
na górnej kondygnacji sala, 
do której można się dostać 
i poruszać bez przeszkód na 
wózku inwalidzkim, znacz-
nie ułatwi mu przeprowadza-
nie treningów, a tym samym 
poprawianie formy. Wjazd 

odbywa się łagodnym pod-
jazdem, bez barier architek-
tonicznych.

Z kolei dolna kondygna-
cja, bezpośrednio sąsiadu-
jąca z boiskiem piłkarskim, 
powstała przede wszystkim 
z myślą o młodych piłkarzach 
KS Rudzica. Mieści się tu za-
plecze sportowe z szatniami, 

natryskami i magazynami na 
sprzęt sportowy, łącznie o po-
wierzchni 166 mkw. Dzięki 
szatni w tym miejscu będzie 
można prowadzić zajęcia 
praktycznie przez cały rok, 
także zimą.

Inwestycja kosztowała po-
nad 1,5 mln zł, z tego 787,4 
tys. zł wójt pozyskał w formie 

dotacji z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki jako dofinansowa-
nie z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. W ostatnim 

czasie został również położony 
dywanik asfaltowy na otacza-
jącym szkołę i obiekt parkingu 
za 137 tys. zł. (RED)

ModerNizacja KolejNych dróg
Ponad 1,5 mln zł kosztowa-

ła modernizacja sześciu dróg 
w sołectwach gminy Jasienica, jaką 
przeprowadzono jeszcze przed opa-
dami śniegu.

Na ich modernizację wójt gmi-
ny Janusz Pierzyna pozyskał blisko 
1,6 mln zł dofinansowania z fundu-
szy Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, w tym 
wypadku uszkodzonych podczas po-
wodzi w 2013 r. Po przetargu koszt 
prac okazał się mniejszy, niż przewi-
dywał kosztorys, łącznie moderniza-
cja pochłonęła 1,51 mln zł, z czego 
20 proc. pochodzić będzie z budżetu 
Gminy Jasienica.

– Wykorzystaliśmy korzystną, 
bezśnieżną aurę, aby jak najszyb-
ciej wykonać te prace. Cieszę się, 
że udało się pozyskać tak znaczną 
kwotę, która umożliwi poprawę sta-
nu naszych gminnych dróg – mówi 
wójt Janusz Pierzyna. Remontami 
objęto na kilku odcinkach ul. Dwor-
cową na granicy Grodźca i Święto-
szówki, Pielgrzymkową w sołectwie 
Bielowicko, Czyrną w sołectwie 
Jasienica, Sportową w sołectwie 
Biery, Wygrabowicką w Między-
rzeczu Górnym i drogę gminną od 
pętli w kierunku Jasienicy w sołec-
twie Łazy. – Nowe drogi są solidne, 
liczę, że przez kolejnych wiele lat 
będą nam służyć – mówił wójt. (uGJ)

PodzięKowaNie dla Przedsiębiorców
Wigilijnym karpiem, kolędami 

i muzyką Gmina Jasienica dzięko-
wała przedsiębiorcom za ich wkład 
w rozwój całej społeczności.

Doroczne przedświąteczne spo-
tkania z przedsiębiorcami na stałe 
weszły do kalendarza gminy Jasie-
nica. – Spotkania integrują naszą 
społeczność, są jednocześnie okazją 
do wypowiedzenia w szerszym gro-
nie swoich uwag i potrzeb, związa-
nych z funkcjonowaniem samorządu 
i przedsiębiorczości – wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna. – Cieszę się, że nasi 
mieszkańcy tak dobrze sobie radzą, 
są rzeczywiście przedsiębiorczy, od-
noszą sukcesy. To przekłada się na 
dobrobyt całej naszej gminy – doda-

wał wójt, dziękując przedsiębiorcom 
za ich działalność.

Wójt życzył wszystkim mieszkań-
com wesołych świąt i szczęśliwego 
nowego roku. Dla uczestników spo-

tkania grała kapela zespołu Dudoski 
oraz Blach Kapela. Wigilijnego kar-
pia, którym częstowali się uczestnicy 
spotkania, przygotowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Jasienicy. (uGJ)

JANuSZ PIERZyNA,
wójt gminy Jasienica:

To kolejna sportowa inwestycja 
w naszej gminie. Tworzymy je 
w naszych sołectwach, przede 

wszystkim w sąsiedztwie szkół, 
bo uważamy, że warto w ten 
sposób wspierać zdrowie mło-
dego pokolenia i sportowe pasje 
mieszkańców gminy. Zaplecze 
ułatwi organizację treningów 
i rozgrywek na sąsiadujących z 
nim boiskach.
Górną kondygnację, pozbawio-
ną barier architektonicznych 
stworzyliśmy tak, aby mogli z 
niej korzystać niepełnosprawni 
sportowcy, bardzo aktywni w 
Rudzicy i odnoszący już znaczące 
sukcesy międzynarodowe. cieszę 
się, że udało się pozyskać dofinan-
sowanie, które znacznie ułatwiło 
zbudowanie tego potrzebnego 
obiektu. I już widać, że środowi-
sko sportowe potrafi wykorzystać 
tworzone mu możliwości.

Budynek uroczyście oddano do użytku 3 grudnia.
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gMina Jaworze

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia  

spędzonych w rodzinnej atmosferze 
oraz wielu miłych chwil  

w Nadchodzącym Nowym 2019 Roku

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Putek
Wójt Gminy Jaworze

Radosław G. Ostałkiewicz

alKoMat dla bezPieczeństwa
Dzięki wygospodarowaniu środków z budżetu Gminy Jaworze został przekazany alkomat na wyposażenie 

komisariatu policji w Jasienicy, obsługującego również teren Jaworza.

W czwartek 6 grudnia 
przedstawiciele władz Jaworza 
z wójtem Radosławem Ostał-
kiewiczem, swoją zastępczy-
nią Anną Skotnicką-Nędzką 
oraz przewodniczącym Rady 
Gminy Zbigniewem Putkiem 
na czele, oficjalnie przekazali 
funkcjonariuszom urządzenie 
do samodzielnego badania sta-
nu trzeźwości.

Ogólnodostępny alkomat 
znajduje się w recepcji ko-
misariatu policji w Jasienicy 
przy ul. Zdrowotnej 1401. 
Korzystać można z niego 
przez 7 dni w tygodniu i 24 
godziny na dobę. Badanie 
jest proste i bezpłatne. Wy-
starczy pobrać jednorazo-
wą słomkę, rozpakować ją 
i umieścić w miejscu do tego 

przeznaczonym. Następnie 
trzeba wdmuchnąć przez nią 
powietrze i odczytać wynik 
na wyświetlaczu.

Certyfikowane urządze-
nie mierzy poziom alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
Posiada funkcję automatycz-
nej samokontroli prawidło-
wości działania. Zastosowana 
technologia czujnika elek-
trochemicznego gwarantuje 
stabilność i precyzję pomia-
ru, co za tym idzie wiarygod-
nie określa m.in. zdolność do 
prowadzenia pojazdów.

Alkomat przysłuży się 
przede wszystkim mieszkań-
com gmin Jaworze i Jasie-
nica, objętych działalnością 
jasienickiego komisariatu 
policji. Na jego zakup gmi-

na Jaworze z własnych środ-
ków wyasygnowała 3 tys. zł. 
W podziękowaniu za życz-
liwość, okazywaną pomoc, 
wsparcie i zaangażowanie 
w realizację zadań podejmo-
wanych na rzecz poprawy bez-

pieczeństwa, od obecnego na 
oficjalnym wydarzeniu Ko-
mendanta Miejskiego Policji 
w Bielsku-Białej insp. Krzysz-
tofa Herzyka specjalną statu-
etkę otrzymał wójt Radosław 
Ostałkiewicz. (RA)

gKs czarNi z PuchareM
Sześć zespołów na star-

cie, w tym dwa jaworzańskie, 
zgromadził Halowy Turniej 
Piłkarski o Puchar Wójta 
Gminy Jaworze.

Młodzi piłkarze zaciekle 
rywalizowali w hali w Ja-
worzu o prestiżowe trofeum, 
rozgrywając 18-minutowe 
mecze systemem „każdy 
z każdym”. Taka formuła 
zmagań sprawiła, że wszyscy 
uczestnicy mieli sporo czasu 
na grę. Prócz ostatecznego 
wyłonienia najlepszej druży-
ny celem była popularyzacja 
halowej odmiany piłki nożnej 
wśród dzieci, propagowanie 

idei wychowania przez sport 
i możliwość rozwoju rucho-
wego.

Najlepiej w turniejowej 
stawce, sięgając tym samym 
po Puchar Wójta Radosława 
Ostałkiewicza, poradzili so-
bie zawodnicy GKS Czarni 
Jaworze, którzy na podium 
wyprzedzili Spójnię Landek 
oraz Zamek Grodziec. Kolej-
ne lokaty przypadły zespołom 
z Bystrej i Międzyrzecza oraz 
„dwójce” miejscowego GKS-u.

Turniej wpisał się zara-
zem w tegoroczne obchody 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. (M)

w Nowy roK Pod aMfiteatreM
Ostatni dzień obecnego, 

a zarazem pierwszy Nowe-
go Roku, będzie można po-
nownie spędzić na wspólnym 
świętowaniu na terenie jawo-
rzańskiego amfiteatru.

W Jaworzu od kilku lat 
kultywowana jest tradycja 
tzw. Noworocznego Win-
szowania. Impreza ta niemal 
za każdym razem doskonale 
się sprawdza. Na świętowanie 
nadejścia Nowego Roku licz-
nie przybywają mieszkańcy 
gminy Jaworze, ale nie tylko. 
– Nasze uroczyste, wspólne 
wkraczanie w nowy rok ka-

lendarzowy przyjęło się tak-
że w sąsiedztwie Jaworza. 
To ciekawa propozycja dla 
osób, które jeszcze planów 
nie mają, a chciałyby spędzić 
ten radosny czas „pod chmur-
ką” – zaprasza wójt gminy 
Radosław Ostałkiewicz.

W poniedziałek 31 grud-
nia br. zabawa na terenie 
amfiteatru rozpocznie się 
o godzinie 23. Tradycyjnie 
nie zabraknie imprezowej 
muzyki z DJ-em, zakończenie 
przewidziane jest już po pół-
nocy, gdy Nowy Rok 2019 
nadejdzie. (M)
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RADoSŁAW  
oSTAŁkIEWIcZ,
wójt gminy Jaworze:

Bezpieczeństwo publiczne stano-
wi dla nas priorytet, a to właśnie 
policja ma służyć w osiągnięciu 
tego celu. Dlatego też gmina 
Jaworze od lat stara się wspierać 
funkcjonariuszy w rozmaity spo-
sób i na miarę swoich możliwości. 
Szczególnie w okresie wakacji z 
myślą o młodzieży przeznaczamy 

dodatkowe środki na patrole po-
licyjne. o bezpieczeństwo dbamy 
również dokładając się jako sa-
morząd do zakupu radiowozów 
czy nieoznakowanych pojazdów 
policji.
Tym razem zdecydowaliśmy się 
ufundować naszej jednostce 
stacjonarny alkomat. To także w 
oczywisty sposób inwestycja we 
wspólne bezpieczeństwo i poczu-
cie, że ktoś się o nas troszczy.

Gmina Jaworze ufundowała alkomat stacjonarny, który zamontowany został w komisariacie policji w Jasienicy. Przekazania urządzenia dokonał na 
ręce funkcjonariuszy policji wójt Jaworza Radosław ostałkiewicz.
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zieloNe światło  
dla obwodNicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przystąpi wkrótce do projektowania  

budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. To strategiczne rozwiązanie także dla gminy Kozy,  

prowadzące do przeniesienia ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości.

Potrzeba budowy Beskidz-
kiej Drogi Integracyjnej na tra-
sie z Bielska-Białej w kierunku 
Krakowa wskazywana jest od 
wielu lat. Dotąd jednak, mimo 
zainteresowania znacznej czę-
ści środowiska, w tym samorzą-
du Kóz, nie było możliwości, 
aby inwestycja faktycznie ru-
szyła. Rozpoczęcie procedury 
uruchamiającej projektowanie 
drogi blokowała gmina Wado-
wice. Sytuacja zmieniła się po 
ostatnich wyborach samorzą-
dowych, gdy nowy burmistrz 
Bartosz Kaliński (przypadko-
wa zbieżność nazwisk z wójtem 
Kóz), wycofał skargę gminy do 
sądu administracyjnego doty-
czącej powstania BDI, złożoną 
przez jego poprzednika.

Inwestycja, za realizację 
której odpowiada General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Krakowie, ma 
charakter ponadregionalny. 
Trasa rozpoczyna się w Biel-
sku-Białej (węzeł Suchy Potok 
– połączenie S1 i S52), a koń-
czy w Głogoczowie (węzeł 
Głogoczów – włączenie BDI do 
DK7). Liczy ok. 61 kilometrów, 
obejmując 12 gmin z obwodni-
cami dla sześciu miejscowości 
– kolejno Kóz, Kęt, Bulowic, 
Andrychowa, Wadowic oraz 
Kalwarii Zebrzydowskiej.

Planowana inwestycja bę-
dzie polegać na utworzeniu 

dwujezdniowej drogi ekspre-
sowej, odciążającej intensyw-
ny ruch tranzytowy na drodze 
krajowej DK52. Zakres prac 
dotyczy m.in. wykonania 
węzłów, budowy mostów, 
wiaduktów, estakad, tune-
li i przepustów oraz trzech 
Miejsc Obsługi Pasażerów. 
Zaplanowano także zabezpie-
czenia akustyczne oraz przej-
ścia dla zwierząt. Budowa 
ma się odbywać w pięciu eta-
pach, ta w największym stop-
niu dotycząca gminy Kozy 
to odcinek od Bielska do Kęt 
o długości 10,5 km. (MA)

gMina kozy

JAcEk kAlIńSkI,
wójt gminy kozy:

Informacja o braku przeciwwska-
zań dla budowy Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej to z punktu widzenia 
naszej gminy bardzo pozytywna 
wiadomość. Inwestycja ta ma sta-
nowić w regionie, w tym również 
uwzględniając naszą miejscowość, 
rozwiązanie komunikacyjne o stra-
tegicznym znaczeniu.
Ruch przez drogę krajową na te-
renie kóz jest wzmożony i to nie-
zależnie od pory roku czy dnia. 
Dojazd do krakowa czy powrót 

w kierunku kóz przysparza wielu 
trudności kierowcom przemie-
rzającym tę trasę. Dotychczaso-
we duże natężenie ruchu zagraża 
niewątpliwie bezpieczeństwu, a 
trzeba pamiętać, że w przypadku 
naszej gminy często ciężkie po-
jazdy przejeżdżają przez ruchliwe 
centrum miejscowości.
Jesteśmy zatem żywo zaintere-
sowani tematem i przygotowani 
zarazem na to, aby w przypadku 
rozpoczęcia działań związanych z 
budową BDI, dopomóc na miarę 
potrzeb w realizacji tak ważnego 
zadania.

Wójt Gminy 

Jacek Kaliński
Przewodniczący Rady Gminy  

Miłosz Zelek

przepełnionych miłością i rodzinnym 
ciepłem, a w Nowym Roku 2019 

dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności 
w pracy i życiu osobistym 

życzą

iNauguracyjNa 
sesja w Pałacu

W sali koncertowej Pała-
cu Czeczów w Kozach nowo 
wybrani radni oraz wójt 
gminy Jacek Kaliński wzięli 
udział w inauguracyjnej sesji 
pięcioletniej kadencji samo-
rządowej.

Podczas sesji, jaka odby-
ła się w piątek 23 listopada, 
radni oraz wójt złożyli ślu-
bowania, zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym sta-
nowiące faktyczne przejęcie 
obowiązków. W trakcie obrad 
na przewodniczącego Rady 
Gminy Kozy wybrany został 
jednogłośnie Miłosz Zelek, 
a jego zastępcami Dorota Ko-
żuch i Ewa Naglik. Powołano 
również cztery komisje stałe 
– rewizyjną, skarg, wniosków 
i petycji, budżetowo-gospo-
darczą oraz oświaty, kultury, 
sportu i spraw socjalnych.

Nowy wójt gminy Ja-
cek Kaliński podziękował 

mieszkańcom za zaufanie, 
a osobom najbliższym za 
wsparcie. Podkreślił, że przed 
nim trudne zadanie, aby spro-
stać oczekiwaniom mieszkań-
ców. – Przez osiem lat jako 
radny dążyłem do tego, aby 
mieć jak najlepszy kontakt 
z mieszkańcami i godnie ich 
reprezentować. Jako wójt 
obiecuję podejmować takie 
działania, aby gmina zmierza-
ła w kierunku ekonomicznego 
i społecznego rozwoju. Spra-
wą nadrzędną jest uczciwość 
wobec mieszkańców. Przed 
nami pięć lat ciekawej, ale też 
intensywnej pracy dla wspól-
nego celu, dla dobra gminy 
Kozy – stwierdził wójt w in-
auguracyjnym przemówieniu.

Z gratulacjami i życzenia-
mi dla wójta oraz radnych na 
sesję przybyli poseł na Sejm 
Jacek Falfus i starosta bielski 
Andrzej Płonka. (M)

W składzie Rady Gminy VIII kadencji na lata 2018-2023 znaleźli się: 
leszek Baścik, Wojciech Dudys, Monika Groszek, Grzegorz Jędrzejas, 
Jarosław konior, Dorota kożuch, Mariusz król, Władysława Malarz, 
Ewa Naglik, Agata obajtek, Małgorzata Prochot, Mateusz Sołczykie-
wicz, Wiesław ślosarczyk, Miłosz Zelek i Monika Zembowicz.
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Powstanie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej spowoduje znaczne ograniczenie ruchu przebiegającego przez centrum 
gminy kozy, zwiększy się zatem istotnie bezpieczeństwo.
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gMina szczyrk

KoMisariat w NowyM Miejscu
W ścisłym centrum Szczyrku końcem listopada rozpoczął funkcjonowanie komisariat policji. Nowoczesna 

i kompleksowo wyposażona placówka zastąpiła dotychczasową siedzibę przy ulicy Granicznej.

Nowy komisariat, zlokali-
zowany przy ulicy Myśliwskiej 
40 w budynku obok remi-
zy straży pożarnej, powstał 
w szybkim tempie. Inwesty-
cja była prowadzona od jesieni 
2016 r., uroczyste wmurowanie 
aktu erekcyjnego pod budowę 
nastąpiło początkiem ub.ro-
ku. Obiekt powstał na 17-aro-
wej działce o wartości ok. 1,7 
mln zł w centrum miasta, któ-
rą przekazała gmina Szczyrk. 
To trzykondygnacyjny budy-
nek o powierzchni blisko 700 
mkw. Został wkomponowany 
w górską scenerię, ma dwu-
spadowy dach, różniąc się tym 
samym od innych nowych ko-
misariatów.

W samym budynku znaj-
duje się 70 pomieszczeń dla 
służby dyżurnej, prewencyj-
nej, dzielnicowych, służby 
kryminalnej, korpusu cywil-
nego i kierownictwa jednostki, 
ponadto do dyspozycji jest za-
plecze techniczne i sanitarne, 
wyposażone według najwyż-
szych standardów. Na terenie 
placówki znajduje się również 
siłownia, a obok niej parking. 
W komisariacie obowiąz-
ki sprawuje 31 policjantów, 
których obszar działania obej-
muje zarówno miasto Szczyrk, 
jak i pobliskie gminy Buczko-
wice oraz Wilkowice.

Komisariat w Szczyrku 
powstał zgodnie z nowocze-

snymi technologiami, jego 
budowę dofinansował w kwo-

cie 300 tys. zł Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Inwestycja wraz 
z wyposażeniem pochłonęła 
łącznie 4,3 mln zł.

Uroczyste otwarcie komi-
sariatu było także okazją do 

przekazania policjantom no-
wego radiowozu. Samochód 
marki Opel Astra w części 
wynoszącej ok. 25 tys. zł zo-
stał sfinansowany przez gmi-
nę Szczyrk. (R)

PrzełoMowy sezoN ziMowy
Nowoczesność z jakością 
w połączeniu z profesjonal-
ną i kompleksową obsługą 
wszystkich gości mają ce-
chować Szczyrk i jego naj-
większe ośrodki narciarskie 
podczas rozpoczynającego się 
sezonu zimowego.

O systematycznie roz-
wijającej się infrastrukturze 
trzech największych ośrod-
ków w Szczyrku oraz wpro-
wadzonych nowościach przed 
sezonem 2018/2019 mó-
wiono podczas konferencji 
z przewodnim hasłem „Prze-
łomowa zima w Szczyrku”, 
która odbyła się w czwartek 
22 listopada w Szczyrkowskim 
Centrum Kultury.

Przedstawiciele Centralne-
go Ośrodka Sportu – Ośrod-
ka Przygotowań Olimpijskich 
z obiektami na Skrzycznem, 
Szczyrk Mountain Resort oraz 
Beskid Sport Arena, przybli-
żyli oferty poszczególnych 
ośrodków. Podkreślono do-

brze funkcjonującą współpracę 
i zadeklarowano kontynuację 
funkcjonowania wspólnego 
skipassu dla wymienionych 
ośrodków. Ta oferta obejmu-
je korzystanie z ponad 40 km, 
a w części oświetlonych tras 
narciarskich o różnym stop-

niu trudności, dostępność licz-
nych kanap, gondoli, orczyków 
i taśm, czy wreszcie rozbudo-
waną ofertę towarzyszącą spę-
dzania czasu na zimowych 
aktywnościach w Szczyrku.

Na kwestię istotnego udzia-
łu miasta w dążeniach do two-
rzenia w pełni profesjonalnego 
kurortu narciarskiego zwrócił 
uwagę burmistrz Antoni Byr-
dy. Podkreślił, że podtrzyma-
ne będzie od grudnia do końca 
marca kursowanie specjalnych 
skibusów na liniach od skocz-
ni w kierunku Biłej, ze Skali-
tego w stronę Salmopolu oraz 
od Soliska na Biały Krzyż. Ski-
busy bezpłatnie dowiozą tury-
stów do ośrodków narciarskich, 
służyć będą również mieszkań-
com. – Harmonogram kurso-
wania skorygowaliśmy w taki 
sposób, aby był on w pełni 

dostosowany do potrzeb i re-
aliów. Istotne jest to, że zwłasz-
cza w tzw. sezonie wysokim 
przejazdy będą realizowane 
z częstotliwością co kwadrans 
– mówi burmistrz Szczyrku.

Dodaje, że nowością w trak-
cie tego sezonu jest połączenie 
komunikacyjne na linii Katowi-
ce-Szczyrk-Katowice, w dwóch 
kursach porannych i dwóch 

powrotnych w godzinach po-
południowo-wieczornych. – 
Prywatny przewoźnik zwrócił 
się do nas z takim pomysłem 
i będzie zapewniał transport 
zainteresowanym osobom ze 
Śląska w Beskidy. W jakimś 
stopniu poszerza to dodatko-
wo możliwości przyciągnięcia 
turystów do Szczyrku – zauwa-
ża Antoni Byrdy. (MA)

NARcIARSkA ofERTA SZcZyRku – SEZoN 2018/2019:

 10-osobowa gondola, 4 kanapy 6-osobowe,  
2 kanapy 4-osobowe, orczyki oraz taśmy,

 przepustowość wyciągów ponad 22 tys. osób na godzinę,
 ponad 40 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności,  

w tym 8 km tras oświetlonych,
 nowoczesne systemy naśnieżania,
 bogata oferta apres-ski oraz imprez zimowych,
 darmowe skibusy dostosowane do potrzeb  

oraz połączenie na linii katowice-Szczyrk-katowice,
 skipassy dla dzieci ze szczyrkowskich szkół.
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ANToNI ByRDy,
burmistrz Szczyrku:

Po wielu latach siedziba funkcjo-
nariuszy policji w Szczyrku została 

przeniesiona z zabudowań przed-
siębiorstwa komunalnego w Skali-
tem do centrum miasta. To istotne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa, 
tak naszych mieszkańców, jak i 
przybywających do Szczyrku tury-
stów.
Nowa lokalizacja komisariatu 
sprawi, że dostępność policji bę-
dzie lepsza na co dzień, a co za tym 
idzie usprawni się reagowanie 
na bieżące zdarzenia. liczymy, że 
znacznie bardziej komfortowe wa-
runki pracy policjantów przełożą się 
też w sposób naturalny na pomoc w 
problemach, które zapewne poja-
wią się już podczas tego sezonu zi-
mowego, choćby w kwestii szeroko 
pojętej komunikacji.

Nowy komisariat policji w Szczyrku zlokalizowany został w centralnej części 
miasta, tuż obok remizy strażackiej.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  
wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich gościom  

życzymy radości, spokoju i wielu szczęśliwych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych.

A Nowy 2019 Rok niech przyniesie nową nadzieję  
na szczęśliwą i pomyślną przyszłość.

Przewodniczący Rady Miasta

Borys MATLAK

Ach witajże pożądana perło droga z nieba,                        Gdy cały świat upragniony anielskiego chleba...

Burmistrz

Antoni BYRDY
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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  

spędzone w gronie najbliższych przyniosą wiele radości, 

pokoju, ciepła i nadziei, zaś nadchodzący Nowy 2019 

Rok obdarzy Państwa i Wasze Rodziny szczęściem 

i pomyślnością, a wiara codziennie dodaje sił do 

pokonywania trudności oraz do realizacji marzeń i planów 

w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym.  

Do Siego Roku!

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik
Burmistrz 

Marian Trela

MoNografia 200 lat Miasta
„Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie” to tytuł książki, opowiadającej o dwóch wiekach historii 

niezwykłego miasta.

Stowarzyszenie „Wilamo-
wianie” wraz z Urzędem Gminy 
Wilamowice zorganizowało dłu-
go oczekiwaną promocję książki 
„Wilamowice 1818-2018. Mia-
sto i ludzie” autorstwa dr. hab. 
Macieja Fica, dr. hab. Lecha 
Krzyżanowskiego i dr. Konra-
da Meusa. Wydanie monogra-
fii było jednym z tegorocznych 
wydarzeń, związanych z uroczy-
stościami w ramach obchodów 
200-lecia nadania praw miej-
skich Wilamowicom.

O pracach nad monogra-
fią opowiadali sami autorzy. 
Jak podkreślił dr Lech Krzy-
żanowski, ta książka nie jest 
tylko historią Wilamowic, 
skierowaną do czytelników 
będących mieszkańcami Wi-

lamowic. Książka niesie ze 
sobą wartości o charakterze 
uniwersalnym. – To książka 
o wierności: miejscu, zasa-
dom, wzorom postępowania, 
które są niezmienne, nieza-
leżnie od burz dziejowych, 
jakie w człowieka, mieszkań-

ca Wilamowic uderzały – mó-
wił współautor.

Podczas uroczystości mło-
dzież wilamowska z grupy te-
atralnej „Ufa fisa” wystąpiła ze 
spektaklem teatralnym „Ymer-
tihła”, tzn. „Odziewaczka”, 
z którym ostatnio zaprezento-

wała się również na deskach 
Teatru Polskiego w Warszawie. 
Sztuka przedstawiona w trzech 
językach: polskim, niemiec-
kim i wilamowskim, prezentu-
je trudną historię wilamowian 
w czasach wojennych i po-
wojennych, widzianą oczyma 
młodzieży na podstawie prze-
kazów rodzinnych.

Na zakończenie spotkania 
Justyna Majerska-Sznajder, pre-
zes Stowarzyszenia „Wilamo-
wianie”, zaprosiła na 23 lutego 
przyszłego roku na kolejne świę-
to – Dzień Języka Ojczystego.

Publikacja „Wilamowice 
1818-2018 Miasto i ludzie” 
została współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. (MJ)

PrzedszKolaKi świętują NiePodległość
Mali wychowankowie Przed-

szkola Niepublicznego Ochronki im. 
św. Józefa Bilczewskiego w Wila-
mowicach wystąpili podczas uro-
czystej akademii, upamiętniającej 
100-lecie odzyskania niepodległo-
ści oraz 200-lecie nadania praw miej-
skich Wilamowicom.

Dzieci z przedszkola zaprezen-
towały swoje umiejętności recy-
tatorskie, wokalne oraz taneczne. 
W zadumie i wspomnieniach wróciły 
do wydarzeń sprzed stuleci, kiedy Po-
lacy walczyli o swoje prawa i czasów, 
kiedy odzyskali upragnioną wolność 
dla ojczyzny. W trakcie przedstawie-
nia pojawiły się również wątki ważne 
dla regionalnej tradycji Wilamowic. 
W związku z 200. rocznicą nadania 
praw miejskich Wilamowicom po-

jawiły się miejscowe stroje ludowe, 
zwyczaj zwany „śmiergustem”, tańce 
czy piosenki wykonane przez dzieci 
w języku wilamowskim. Widowisko 

zgromadziło tłumy gości, sala pękała 
w szwach. Na zakończenie uczestni-
cy wspólnie odśpiewali Hymn Polski 
oraz pieśni patriotyczne. (RED)

wieczorNica PoetycKo-MuzyczNa

Wiejski Dom Kultury w Pisarzo-
wicach we wtorek 27 listopada zor-
ganizował w miejscowej strażnicy 
OSP wieczornicę poetycko-muzycz-
ną „Wolność: Kocham, Rozumiem”.

– Frekwencja nas mile zasko-
czyła i wynagrodziła wszelki trud 
włożony w jej organizację – mówi 
Urszula Kucharska, organizatorka 

uroczystości. Dla licznie zgroma-
dzonej publiczności wystąpiły Te-
atrzyk Dziecięcy „Debiucik”, Zespół 
Folklorystyczny „Pisarzowianki”, 
Teatr „Bezimienni”, studenci Aka-
demii Złotego Wieku, a także de-
legacja grupy artystów, malarzy 
i rzeźbiarzy z Gminy Wilamowice 
im. Honoraty Mynarskiej. (R)

MARIAN TRElA,
burmistrz Wilamowic:

Monografia obejmująca dwa wie-
ki historii Wilamowic to zwień-
czenie tegorocznych obchodów 
rocznicy naszego niezwykłego 
miasta i jego mieszkańców. Już 
na początku roku Rada Miejska 

przyjęła uchwałę, upamiętniającą 
rocznicę, przyznaliśmy specjalne 
medale z tej okazji, zorganizo-
waliśmy też sesję historyczną, 
do jubileuszu nawiązywały rów-
nież tegoroczne Wilamowskie 
śmiergusty.
Historia miasta nierozerwalnie 
wiąże się z przedsiębiorczością 
i pracowitością mieszkańców. 
Prawa miejskie wilamowianie 
zdobyli właśnie ciężką pracą. A 
trzeba pamiętać, że zaledwie 10 
lat wcześniej z zebranych pienię-
dzy wykupili się z poddaństwa. 
Pielęgnujemy te tradycje, jubile-
uszowy rok był dobrym momen-
tem, aby o tym przypomnieć. 
To także chwila, aby pamiętać 
o tamtym dziedzictwie, także o 
konieczności rewitalizacji języka 
wilamowskiego i o upamiętnieniu 
kultury wilamowskiej.
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coP24 w lasach regioNu

Uczestnicy katowickie-
go Szczytu Klimatycznego 
COP24 byli gośćmi w nad-
leśnictwach południowej czę-
ści województwa.

Kilkanaścioro uczestni-
ków odwiedziło beskidzkie 
lasy Nadleśnictwa Wisła. Ku 
uciesze gości z egzotycznych 
krajów, m.in. Seszeli, isteb-
niańskie lasy świerkowe 
przywitały ich śniegiem. 
Dzięki temu pierwszy raz 
w życiu mieli okazję ulepić 
bałwana. Leśnicy zaprezento-
wali swoją działalność, m.in. 
projekty Leśnych Gospo-
darstw Węglowych i Małej 
Retencji Górskiej. Uczestni-
cy odwiedzili również Leśny 
Ośrodek Edukacji Ekologicz-
nej, aby na końcu w Karpac-
kim Banku Genów zapoznać 
się ze świerczynami isteb-
niańskimi, obróbką nasion 
i działalnością szkółkarską, 
a także restytucją głuszców.

Inna międzynarodowa 
grupa, przede wszystkim 

dziennikarzy akredytowa-
nych przy COP24, gościła 
z kolei w lasach Nadleśnictw 
Katowice i Kobiór. Leśni-
cy zaprezentowali im efek-
ty wieloletnich zabiegów 
nad przywróceniem lasów 
w miejscu zdegradowanego 
środowiska poprzemysłowe-
go i szkód górniczych.

Goście obejrzeli m.in. 
ścieżkę dydaktyczną w le-
śnictwie Muchowiec, dostrze-
galnię przeciwpożarową 
położoną na Wzgórzu Wan-
dy – najwyższym wzniesieniu 
Katowic tuż obok rezerwa-
tu przyrody Las Murckow-
ski, zrekultywowane szkody 
górnicze oraz malownicze 
fragmenty przebudowanych 
drzewostanów. Punktem 
kulminacyjnym była wizyta 
w Ośrodku Hodowli Żubrów 
i Edukacji Leśnej w Jankowi-
cach, gdzie usłyszeli o szcze-
gólnej roli tutejszej hodowli 
w restytucji żubrów na świe-
cie. (lP)

eKoPracowNie eKstracieKawe
W szkołach naszego regionu przybyły trzy kolejne ekopracownie. W tych swoje możliwości poznawcze  

będą rozwijać ciekawi świata uczniowie z Bestwiny, Bestwinki i Kaniowa.

Zielone pracownie to efekt 
konkursu, zorganizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach, w których wspomniane 
placówki wygrały sfinansowa-
nie kompletnego wyposażenia 
sal, służących do zgłębiania 
nauk przyrodniczych.

Najwcześniej, bo w ostatni 
wtorek listopada, swoją nową 
pracownię zaprezentowali 
uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Be-
stwinie. Wcielili się w role 
nauczycieli i omówili plane-
ty układu słonecznego, poka-
zali także fascynujący świat 
na szkiełku mikroskopowym, 
korzystali ponadto z tablicy 
interaktywnej. W pracowni 
swoje miejsce znalazło tak-
że m.in. akwarium z rybka-
mi, makieta wulkanów, model 
ludzkiego ciała i aparatura 
do nauki ruchu Ziemi wokół 
słońca i własnej osi. Efek-
towny jej wygląd zapewnia 
wielkoformatowa fototape-
ta z widokiem Babiej Góry. 
Szkoła, dzięki dodatkowe-
mu dofinansowaniu z Urzę-
du Gminy Bestwina, zakupiła 
również do pracowni nowo-

czesny sprzęt multimedialny, 
m.in. tablicę interaktyw-
ną i projektor, tablicę białą, 
komputer, wizualizer oraz 
mikroskop z kamerą.

W środę 12 grudnia otwarte 
zostały dwie kolejne ekopra-
cownie. Najpierw swoją uro-
czystość przeżywała szkoła 
w Kaniowie, gdzie przybyli 
goście zachwycali się m.in. in-
teraktywnym „dywanem”, ma-
szyną elektrostatyczną, kołem 
Newtona, modelem układu sło-
necznego czy też zachowaniem 
różnych gatunków mrówek. 
Z kolei w Bestwince zapozna-
wali się z życiem patyczaków, 
procesem fotosyntezy, reakcją 

skał wapiennych z kwasem czy 
eksperymentami z kolorami.

W szkołach w Kaniowie 
i Bestwince wstęgę na otwar-
cie ekopracowni uroczyście 
przecinał wójt gminy Artur 
Beniowski. Kierownik Zespo-
łu Ochrony Przyrody, Eduka-
cji Ekologicznej i Profilaktyki 
Zdrowotnej WFOŚiGW w Ka-
towicach Ewa Cofała przy-
znała, że placówki na terenie 
gminy Bestwina wykazały 
się szczególną aktywnością 
w czwartej edycji konkursu 
„Zielona Pracownia 2018”, 
zdobywając po 30 tys. zł dota-
cji każda. – Zgłoszonych szkół 
mieliśmy ponad setkę, w kon-

kursie nagrodziliśmy połowę. 
To wielkie wyróżnienie przede 
wszystkim dla kadry pedago-
gicznej i uczniów mogących 
rozwijać talenty w znakomi-
tych warunkach – zaznaczyła.

Nowe pracownie służyć 
będą uczniom do realizacji 
szkolnych przedmiotów ta-
kich, jak przyroda, biolo-
gia i geografia. Po lekcjach 
przewidziano w nich zajęcia 
z uczniami zdolnymi oraz 
mającymi problemy w nauce, 
ponadto z zakresu edukacji 
ekologicznej. – Ekopracownie 
pomogą uczniom lepiej poznać 
planetę i to nie tylko teoretycz-
nie, ale również praktycznie 
z wykorzystaniem wszyst-
kich zmysłów. Wiedza typowo 
książkowa zostanie natomiast 
poparta eksperymentami – 
mówią zgodnie nauczyciele 
placówek oświatowych w gmi-
nie Bestwina.

Satysfakcji z tak imponu-
jącego doposażenia szkół nie 
ukrywa wójt Artur Beniowski. 
– Nasza gmina stawia na licz-
ne działania prośrodowiskowe. 
Ale równie ważna jest świado-
mość ekologiczna, której wyra-
zem są te wspaniałe pracownie 
– mówi wójt. (M)
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zbiorNiKi gotowe Na Mrozy
Ujęcia wodne w regionie są 
zabezpieczone na wypadek 
srogiej zimy.

Górnośląskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów infor-
muje, że największy akwen 
w regionie, Jezioro Goczał-
kowickie, został przygotowa-
ny do zimy tak, aby zapewnić 
ciągłość dostaw wody nawet 
podczas największych mro-
zów. Mieszkańcy aglomeracji 
górnośląskiej wodę w kra-
nach w przeważającej części 
mają ze zbiornika w Kobier-
nicach na Sole, ale woda 

z Goczałkowic stanowi żela-
zną rezerwę.

Akwen w Goczałkowicach 
pełni jednak także inne waż-
ne funkcje, zwłaszcza ekolo-
giczne, stanowiąc siedlisko 
dla ptaków, dzięki bogactwu 
ryb. Toteż pracownicy GPW 
ustabilizowali poziom wody na 
poziomie 254,5 m n.p.m. tak, 
aby lód nie zniszczył systemu 
korzennego szuwarowisk na 
obrzeżach zbiornika. Są one 
bowiem niezbędne dla prawi-
dłowego wylęgu ryb drapież-
nych, który nastąpi wczesną 
wiosną po ustąpieniu lodów.

Zwykle w połowie grud-
nia jezioro jest już skute lo-
dem do głębokości pół metra, 
w tym roku pokrywa je jak 
na razie cienka warstwa lodu. 
Jak jednak zapewniają pra-
cownicy GPW, wystarczy 
kilka dni sprzyjających wa-
runków, aby pokryło się gru-
bą warstwą aż do wiosny.

N a  k o r o n i e  z a p o r y 
w miejscu odpływu z jezio-
ra uruchomiono specjalny 
system zapewniający sta-
łe  mieszanie ,  a  tym sa -
mym niezamarzanie wody 
i bezproblemowy spływ, 

jak również uruchamianie 
urządzeń zapory. Sam po-

bór wody pitnej jest bez-
pieczny, znajduje się na 

głębokości 9 metrów pod 
powierzchnią. (GPW)
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sport

z NiedosyteM Na boisKu
Nieudaną jesień w kobiecej Ekstralidze mają za sobą piłkarki TS Mitech Żywiec. Zdołały zapisać na swoim koncie tylko 6 punktów w 14 meczach,  

plasując się na przedostatnim miejscu w tabeli. – Odejście trenera w trakcie rundy podcięło drużynie skrzydła – mówi prezes klubu Jan Szupina  

w rozmowie z „Gazetą Beskidzką”.

Redakcja: Listopad był 
chyba dla prezesa dobrym 
miesiącem pod względem 
osobistym. Gdy „stuknę-
ło” 75 lat, wręczona została 
srebrna odznaka honorowa 
Polskiego Związku Piłki Noż-
nej. Jak odbiera pan to wy-
różnienie?
Jan Szupina: Na pewno daje 
satysfakcję, bo doceniane są 
w ten sposób wysiłki wkłada-
ne w rozwój żeńskiego futbolu. 
Każdą nagrodę traktuję jednak 
również jako motywację do 
dalszej pracy. Zdrowie dopi-
suje, siły są, więc w przyszłość 
można spoglądać z optymi-
zmem. Byle jeszcze cierpli-
wość do kobiet była ciągle na 
wysokim poziomie (śmiech).

Red.: Rzeczywiście powodów 
do zadowolenia podczas mi-
nionej rundy Ekstraligi za 
wiele nie było. Co stało się 
z Mitechem Żywiec?
J.Sz: Drużyna bardzo się 
zmieniła w porównaniu do 
poprzedniego sezonu. Z róż-
nych powodów w rozgrywkach 
jesiennych musieliśmy radzić 
sobie bez Agaty Droździk, 
Karoliny Zasady i Patrycji 
Wiśniewskiej. Dołączyły na-
tomiast do klubu Słowaczki, 

w tym mające reprezentacyjne 
występy na koncie. Oczekiwa-
nia pomimo takich roszad były 
większe i nie ma co tego ukry-
wać. Wydawało się, że Mitech 
obecny nie jest słabszy od tego 
z lat poprzednich.

Red.: W trakcie sezonu do-
szło wobec słabszych wyni-
ków do zmiany trenera...
J.Sz.:  Była ona wymuszona. 
Trener Robert Sołtysek zrezy-
gnował z dalszej pracy, choć 
można było odnieść wraże-
nie, że gra zespołu jest znacz-
nie lepsza, niż wskazywały na 
to wyniki i dorobek punkto-
wy. Uważam, że to odejście 
w trakcie rundy podcięło dru-
żynie skrzydła. Mimo ambit-
nej postawy Eweliny Prokop 
w roli grającego trenera zespół 
się niestety posypał.

Red.: Co było pana zdaniem 
największym problemem 
podczas jesiennych zmagań?
J.Sz.: W zasadzie szwanko-
wało wszystko. Straciliśmy 
sporo bramek, jednocze-
śnie brakowało skuteczności 
w ofensywie. Nie można nie 
dostrzec tego, że zawodnicz-
kom w wielu meczach zwy-
czajnie zabrakło sił. Jeszcze 

w miarę nieźle nasza gra wy-
glądała w pierwszych poło-
wach spotkań, ale około 60. 
minuty dziewczynom „odci-
nało prąd”. Moim zdaniem 
nie zostały dobrze do sezo-
nu przygotowane.

Red.: Będzie kolejna zmiana 
trenera zimą?
J.Sz.: To rozwiązanie pewnie 
najłatwiejsze, ale można by-
łoby zrobić ogromną krzywdę 
podejmując ją pochopnie. Oso-

biście uważam, że opcja trene-
ra grającego nie jest dobrym 
rozwiązaniem i tu potrzebna 
jest konkretna decyzja trenerki 
naszego zespołu. Mitech nawet 
w obecnym składzie ma znacz-
nie większy potencjał, aniżeli 
wskazuje na to przedostatnie 
miejsce w tabeli. Gdyby zwy-
cięsko zakończyły się mecze 
z GKS-em Katowice i Polo-
nią Poznań, a w obu prowa-
dziliśmy 1:0, to nasza sytuacja 
byłaby trudna, ale nie bezna-

dziejna. Teraz w położeniu je-
steśmy bardzo trudnym.

Red.: Zakłada pan scena-
riusz degradacji Mitechu do 
I ligi?
J.Sz.: Zawsze trzeba być na 
wariant B przygotowanym. 
Może być też i tak, że sta-
niemy przed koniecznością 
podjęcia latem decyzji, czy 
budujemy skład na powrót do 
Ekstraligi, czy swoimi wycho-
wankami spokojnie gramy w I 

lidze. Ale oczywiście z walki 
o utrzymanie w elicie w trwa-
jącym sezonie nie zrezygnuje-
my do końca. Wciąż wszystko 
jest zależne od nas.

Red.: Czy coś minionej je-
sieni pana zaskoczyła w roz-
grywkach ligowych? Jakieś 
generalne przemyślenia 
się nasuwają?
J.Sz.: Niespodzianek raczej 
trudno się doszukiwać. Są 
4 zespoły, które nadają ton 
rozgrywkom, a więc Górnik 
Łęczna, Medyk Konin, Czarni 
Sosnowiec i AZS Wałbrzych. 
Takiej czołówki, którą dzie-
li spora różnica punktowa od 
pozostałych ekip, można było 
się spodziewać. Chciałbym 
zwrócić uwagę na fakt, że 
wobec nieobecności w Eks-
tralidze klubu z Piaseczna 
jesteśmy już jedynym klu-
bem z małego ośrodka, gdzie 
wciąż odczuwalna jest „luka” 
związana z ograniczony-
mi możliwościami połącze-
nia studiów z grą w piłkę, 
jak w przypadku klubów 
akademickich. Przez 15 lat 
nie doczekaliśmy się bazy 
z prawdziwego zdarzenia, 
co niestety rozwój Mitechu 
w dużej mierze blokuje. (RED)

PływacKi reKord
Przy bardzo wysokiej fre-
kwencji odbyły się XI Pły-
wackie Andrzejki w Kozach.

Impreza na terenie pły-
walni Centrum Sportowo-
-Widowiskowego okazała 
się wyjątkowo udana z ra-
cji poziomu sportowego, ale 
i rekordowej liczby uczest-
ników. Do Kóz zawitało aż 
30 klubów, reprezentujących 
województwa śląskie, opol-
skie i małopolskie, w tym 
duże miasta, jak m.in. Kra-
ków, Chorzów, Katowice, 

Kędzierzyn-Koźle czy So-
snowiec. Dało to łącznie 336 
zawodników, którzy rywa-
lizowali w poszczególnych 
kategoriach wiekowych od 
10-latków poczynając i na 
dystansach od 50 do 200 m 
indywidualnie oraz w szta-
fetach w stylach klasycz-
nym, dowolnym, zmiennym, 
grzbietowym i motylkowym.

– Zainteresowanie Pływac-
kimi Andrzejkami w Kozach 
pokazuje, że wydarzenie już na 
stałe wpisało się w kalendarz 
środowiska pływackiego w skali 

szeroko pojmowanego regionu, 
bo obejmującego nie tylko wo-
jewództwo śląskie – mówi dy-
rektor CSW Konrad Hamerlak.

Klasyfikację klubową wy-
grał ostatecznie Nowy Klub 
Pływacki z Bielska-Bia-
łej, który zdobył 36 medali. 
W mocnej stawce świetnie za-
prezentowali się podopieczni 
Victorii Kozy, którzy wywal-
czyli 23 miejsca na podium. 
Pływacy bielskiego Ondrasz-
ka sięgnęli po 15 krążków. 
Zaangażowania i umiejętno-
ści pogratulował zawodnikom 
wręczający nagrody wójt gmi-
ny Kozy Jacek Kaliński. (R)

szKolNe testy w... gaMbii

Następny rok edukacyjny 
w Szkole Mistrzostwa Spor-
towego Sportów Zimowych 
Szczyrk z siedzibą w Buczko-
wicach może być wyjątkowy. 
Do placówki mogą bowiem 
uczęszczać młodzi sportowcy 
z Gambii.

W tym afrykańskim pań-
stwie, wraz z przedstawi-
cielami Stowarzyszenia 
Conviventia Mauri, przeby-
wała w listopadzie z ramienia 
SMS Szczyrk w Buczkowi-

cach psycholog sportu Ka-
rolina Iwan. Pobyt miał 
związek z przeprowadzanymi 
na miejscu wszechstronnymi 
testami sportowymi i psycho-
logicznymi pod kątem pla-
nowanego przyszłorocznego 
naboru uczniów z Gambii do 
szkoły, dla której organem 
prowadzącym jest Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej.

Jak przypomina dyrek-
tor SMS-u Jarosław Konior, 
w czerwcu tego roku pla-

cówkę stacjonującą w Bucz-
kowicach odwiedził minister 
sportu i młodzieży Gambii 
Henry Gomez. – To była 
ciekawa i owocna wizyta. 
Nawiązana współpraca ma 
w niedalekiej przyszłości za-
procentować tym, że kilkoro 
najbardziej perspektywicz-
nych młodych Gambijczy-
ków trafi do naszej szkoły, 
by zdobywać tu umiejętno-
ści w biegach narciarskich – 
wyjaśnia dyrektor Konior. (M)
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Boże Narodzenie to czas, gdy Chrystus przychodzi 
na świat i staje się radością każdego z nas. 

Niech czas świąt przypomina 
nam o życzliwości i dobroci, 

abyśmy potrafili dzielić się  
z najbliższymi i potrzebującymi 

tym wszystkim, co posiadamy. 
Oby w Nowym, 2019 Roku, 

spełniały się nasze plany,  
a przeżywane problemy 
owocowały autentyczną 

radością.

Najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia.

Senator RP 
Andrzej Kamiński
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traDycJe

święta tuż, tuż…

Ręcznie wykonane ozdoby świąteczne ze 
Szczyrku.
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Zespół kolędniczy ze Straconki śpiewał bożonarodzeniowe pieśni podczas Josiynickij Wilii.
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IV Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy to nie tylko stoiska z rękodziełem 
i przysmakami świątecznymi, ale też wspólne śpiewanie.

Tradycyjnie Galeria na Zdrojowej w Jaworzu zorganizowała warsztaty 
ozdób świątecznych.
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W kaniowie świąteczny kiermasz towarzyszył przedstawieniu charytatywnemu zorganizowanemu 
przez Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni”.
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ozdoby z Galerii na Zdrojowej w Jaworzu.

Degustacja wigilijnych potraw przygotowanych przez panie z kół Gospodyń 
Wiejskich to stały element Josiynickij Wilii.
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Podczas warsztatów w Muzeum w Bestwinie młodzi uczestnicy zajęć przy-
gotowali wieńce adwentowe.
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oryginalne choinki gipsowe z formy, dzieło pisarzowianek.
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Zwycięskie dzieło Natalii i konrada w konkursie koziańskich Szopek.

Iglaste drzewa w Jaworzu na czas świąt przybrały ozdobne barwy.
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W Wiejskim Domu kultury w Pisarzowicach panie z cafeART również zorganizowały 
warsztaty ozdób świątecznych.
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ozdoby świąteczne w Szczyrku z Przestrzeni Twórczej BeskidartS 
oraz Bator Art Gallery.
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