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więceJ dLa zdrowia
Powstała nowa samorządowa przychodnia
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nagrodzeni Twórcy
Starostwo doceniło animatorów kultury
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Wspólne śpiewanie integruje lokalne społeczności
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Śnieżna i mroźna aura przysporzyła nieco kłopotów

Ogromne zainteresowanie znakomitymi warunkami 
narciarskimi spowodowało, że w pierwszą sobotę 
Nowego Roku kierowcy mieli problem z parkowa-
niem w Szczyrku. Dziś w Beskidach na stokach są 
wspaniałe warunki do uprawiania sportów.
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W całym regionie 
styczeń stał pod 
znakiem spotkań 
noworocznych. Była 
to okazja nie tylko 
do złożenia sobie 
życzeń na cały rok, 
ale i do wspólne-
go śpiewania. Jak 
zwykle wielkim 
wzięciem wśród pu-
bliczności cieszyły 
się jasełka i pasto-
rałki, wystawiane 
przez najmłodszych 
mieszkańców na-
szego regionu.

zIeMIA BIeLSKA   ŚLĄSK cIeSzyńSKI

noworoczne SpoTkania

PISMO BezPŁAtNe. zAWIeRA tReŚcI PROMOcyJNe 

zima piękna i Sroga
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Zatrudniamy  
osoby na dział montażu

Praca na 3 zmiany

Dofinansowanie do obiadów 

Dojazd pracowniczy z:  
Czechowice-Dziedzice, Jasienica, 

Kozy, Wilamowice i okolic 

Lokalizacja: Bielsko-Biała (Wapienica)

Kontakt: 514-008-028

bEzPłatna inFoLinia 800-060-070

reklama

Tłumnie na opłaTku
Przedstawiciele środowisk 
kulturalnych, sportowych, 
religijnych i samorządo-
wych działających w gminie 
Szczyrk w poniedziałek 7 
stycznia wzięli udział w no-
worocznym spotkaniu opłat-
kowym.

W takiej formule opłatek 
w Szczyrku zorganizowany 
został już po raz trzeci, co też 
ponownie spotkało się z po-
zytywnym odzewem. Do ho-
telu Alpin przybyło aż 240 
osób, w tym przede wszyst-
kim reprezentantów wielu 

organizacji działających na 
terenie miasta.

Życzenia obecnym zło-
żył burmistrz Antoni Byr-
dy,  który podkreśl i ł ,  że 
szczyrkowskie środowi-
sko coraz bardziej się in-

tegruje, a to przekłada się 
na wspólne inicjatywy słu-
żące rozwojowi Szczyr-
ku. – Wcześniej spotkania 
opłatkowe każdy w zasa-
dzie organizował osobno. 
Tej integracji jednak wy-
raźnie brakowało. Po wy-
sokiej frekwencji widać, że 
pomysł świetnie się przyjął 
– mówi burmistrz miasta.

Noworoczne spotkanie 
było zatem dla mieszkań-
ców aktywnych w gmin-
nej społeczności okazją do 
licznych rozmów. Gościom 
przygrywał m.in. w trady-
cyjnym góralskim klimacie 
szczyrkowski zespół „Ondra-
szek”. (M)

Trzy razy m
„Trzy razy M” to ko-

lejna książka bielszczan-
ki Justyny Chrobak, która 
właśnie ukazała się w księ-
garniach.

Kiedy życie 27-letniej 
Małgosi rozpada się w drob-
ny mak, dziewczyna postana-
wia odciąć się od przeszłości. 
Wyjeżdża z Wrocławia i za-
trzymuje się u starszej sio-
stry, która pomaga jej stanąć 
na nogi. Nowe otoczenie, 
nowi ludzie, nowa praca... 
Małgosia czuje, że właśnie 
rozpoczyna się 
kolejny rozdział 
jej życia i jest 
z tego dumna. 
Nawet niesym-
patyczny szef 
nie stanowi dla 
niej większego 
problemu. Ale 
przeszłość lubi 
powracać, dlate-
go dziewczyna 
będzie musiała 
raz jeszcze spoj-
rzeć w twarz 
mężczyźnie, od 
którego starała 
się uciec.

Autorka debiutowała 
w 2011 r. „Zapachem miło-
ści”, potem przerzuciła się 
na tematykę fantastyczną, 
pisząc „Córkę lasu”. Teraz 
w „Trzy razy M” powraca 
do kobiecej literatury oby-
czajowej. Dla miłośników 
twórczości autorki dobra 
wiadomość – wiosną jej de-
biut doczeka się drugiego 
wydania, na publikację cze-
kają jej kolejne powieści. (R)

prezenT od małych piłkarzy
W hali sportowej w Kaniowie 
drużyny piłkarskie skrzatów, 
żaków, orlików i młodzików 
rozegrały mecze towarzy-
szące obchodom Dnia Babci 
i Dziadka.

T o  w ł a ś n i e  b a b c i e 
i dziadkowie wystąpili pod-
czas turniejów w sobotę 19 
i niedzielę 20 stycznia w roli 
kibiców, którzy podziwiali 
grę swoich wnucząt. Pierw-
szego dnia w Kaniowie zna-
komicie spisała się drużyna 
skrzatów miejscowego LKS 
Przełom. Wygrywając dwa 
mecze, a jeden remisując, 
pozostawiła za sobą w kla-
syfikacji generalnej rówie-
śników Football Academy 
Bielsko-Biała, UMKS Trój-

ka Czechowice-Dziedzice 
oraz KS Bystra. W rywa-
lizacji żaków w podobnym 
składzie zespołowym emo-
cji i zaciętych spotkań tak-
że nie brakowało. Oficjalnej 
klasyfikacji nie prowadzo-
no, kaniowianie zdołali jed-
nak pokonać podopiecznych 
bielskiej szkółki.

W niedzielę najwięcej po-
wodów do radości mieli mło-
dzicy LKS Bestwina, którzy 
wraz z czechowiczanami 
okazali się bezkonkurencyj-
ni. Kolejne miejsce przypa-
dły zawodnikom Słowiana 
Łodygowice i LKS Przełom. 
Na czele tabeli orlików za-
meldowali się z kolei piłka-
rze Strefy Football Bronów, 
wyprzedzając ekipy z Kanio-

wa, Bestwiny oraz Czecho-
wic-Dziedzic.

Turnieje z okazji Dnia 
Babci i Dziadka zostały zor-
ganizowane przez kaniowski 
LKS Przełom, o ich dofinan-
sowanie zadbał Urząd Gminy 
w Bestwinie. (RAF)

W kilku kategoriach wiekowych w hali w Kaniowie przeprowadzono 
piłkarskie zmagania poprzedzające Dzień Babci i Dziadka.
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Przy wysokiej frekwencji odbyło się spotkanie opłatkowe różnych 
szczyrkowskich środowisk.

JuBiLeuSze małŻeŃSkie
Blisko pół setki par z gmi-

ny Jasienica zostało uhono-
rowanych za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

Na uroczystość zaproszo-
no 46 par małżeńskich, które 
przeżyły ze sobą co najmniej 
50 lat, wśród nich dwie pary 
mają za sobą przynajmniej 
55-letni staż małżeński, czte-
ry pary 60-letni staż małżeń-
ski, a jedna nawet 70-letni. 
Spośród nich 39 odebrało 
z rąk wójta Janusza Pierzy-
ny medale za długoletnie po-
życie małżeńskie, przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Andrzeja Dudę. Pa-
nie otrzymały też kwiaty, na 
wszystkich czekał poczęstu-
nek, rozmawiano przy kawie 
i ciastku, dla zebranych grała 
Kapela „Brynioki”.

– Dla nas spotkanie z mał-
żeństwami, które przeżyły ze 
sobą ponad 50 lat, to zawsze 
doniosła chwila – mówił ju-

bilatom wójt Janusz Pierzy-
na. – Jesteście wzorem do 
naśladowania dla kolejnych 
pokoleń, przykładem cierpli-
wości i wierności w czasach, 
w których panuje nadmier-
ny pośpiech. Dziękuję za ten 
przykład życia oraz za wasz 
wkład w życie naszej gminy 
i jej rozwój – dodawał.

Wójt wykorzystał oka-
zję, aby poprosić doświad-
czonych mieszkańców gminy 

Jasienica o udział w utrwala-
niu tradycji. – Przekazujcie 
ją swoim wnukom i pra-
wnukom za każdym razem, 
gdy macie okazję. Piszcie 
też swoje wspomnienia, bo 
one łatwo się zacierają. Pro-
szę was też, abyście w mia-
rę możliwości zachowali 
dla kolejnych pokoleń strój 
Śląska Cieszyńskiego – mó-
wił wójt, wznosząc toast 
z życzeniami kolejnych lat 
wspólnego życia w zdrowiu 
i szczęściu. (UGJ)
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Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie to okazja 
do spotkania w gronie rówieśników.
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dwa Laury dLa nauki
Prestiżowe Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymało dwóch naukowców z Akademii Techniczno-

Humanistycznej – rektor prof. Jarosław Janicki oraz dziekan prof. ATH, dr hab. Rafał Bobiński.

Profesor Jarosław Janicki 
został uhonorowany Kryszta-
łowym Laurem Umiejętności 
i Kompetencji. To tym bar-
dziej znaczące, że nagrodą 
wyróżniono rektora w roku 
jubileuszu 50-lecia bielskiej 
uczelni. Laur przyznano m.in. 
w uznaniu wybitnych osią-
gnięć naukowych prof. dr. 
hab. Jarosława Janickiego 
z zakresu inżynierii materia-
łowej polimerów i znaczący 
wkład w rozwój współpracy 
naukowej Akademii z wiodą-
cymi ośrodkami naukowymi 
z całego świata. Kapituła 
doceniła również skutecz-
ne działania organizacyjne 
rektora ATH, w ich efekcie 
powstały nowoczesne labo-
ratoria naukowe, wyposażone 
w aparaturę unikalną na po-
ziomie światowym. Prof. Ja-
nicki przyczynił się również 

do istotnego wzrostu i zacie-
śnienia współpracy Akademii 
ze środowiskiem społeczno-
-gospodarczym i kulturowym, 
co wzmocniło pozycję biel-
skiej uczelni jako istotnego 
partnera i ważnego ośrodka 
naukowego oraz opiniotwór-
czego w regionie. Zwrócono 
także uwagę na wyjątkowe 
osiągnięcia w kształceniu stu-
dentów.

Z kolei Złotym Laurem 
Umiejętności i Kompeten-
cji został nagrodzony prof. 
ATH dr hab. n. med. Rafał 
Bobiński, od 2016 r. dzie-
kan Wydziału Nauk o Zdro-
wiu. Dokonał restrukturyzacji 
Wydziału, doprowadził do 
aktywizacji w obszarze na-
ukowym, co przełożyło się 
na trzykrotne zwiększenie 
liczby publikacji w czasopi-
smach ujętych na liście fila-

delfijskiej. Działanie to miało 
konkretny wymiar społeczny 
i geopolityczny, ze względu 
na strategiczne położenie Eu-
roregionu Beskidy (obszary 
Polski, Czech i Słowacji), 
w którym Wydział Nauk 
o Zdrowiu Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej peł-
ni wiodącą rolę w systemie 
kształcenia kadr medycznych. 
Spektakularnym skutkiem re-
strukturyzacji było utworze-
nie pierwszego na świecie 
laboratorium ratownictwa 
medycznego posiadającego 
akredytację w obszarze ba-
dawczym.

Oba wyróżnienia naukow-
cy z Akademii odebrali w so-
botę 19 stycznia podczas Gali 
XXVII edycji wręczenia Lau-
rów Umiejętności i Kompe-
tencji w Zabrzu. Przyjęli 
gratulacje od pracowników 

uczelni, którzy licznie wzięli 
udział w ceremonii.

L a u r y  U m i e j ę t n o ś c i 
i Kompetencji przyznawane 
są już od ponad ćwierć wie-
ku przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą w Katowicach. 
Jest to forma uznania i po-
dziękowań za wkład w pra-
cę nad zmianami otaczającej 
nas rzeczywistości wybitnym 
osobowościom świata nauki, 
biznesu, kultury i polityki. 
– Celem rozdania Laurów 
Umiejętności i Kompetencji 
jest zwrócenie uwagi na au-
torytety, niezwykle potrzeb-
ne w dzisiejszych czasach. 
To również próba przypo-
mnienia o uniwersalnych 
wartościach poprzez osoby, 
w których działaniach można 
je odnaleźć – mówi pomysło-
dawca przyznawania Laurów 
Tadeusz Donocik, założyciel 

Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach, obecnie 
jej honorowy prezes, a tak-

że przewodniczący Kapituły 
Laurów Umiejętności i Kom-
petencji. (MS)

atH

Prof. ATH, dr hab. dziekan Rafał Bobiński i rektor prof. Jarosław Janicki po 
wręczeniu Laurów Umiejętności i Kompetencji.
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podziękowanie 
za pomoc

Uroczysta Gala w środę 16 stycz-
nia podsumowała akcję Projekt 
Otwarte Serce, w którą zaangażowali 
się studenci Akademii Techniczno-
-Humanistycznej.

Przeprowadzone działania 
w ramach Projektu pozwoliły na 
zebranie ponad tysiąca artykułów 
rzeczowych oraz 9 tys. zł na rzecz 
bielskiego Hospicjum im. św. Jana 
Pawła II oraz Świetlicy Dzieciąt-
ka Jezus w Bielsku-Białej. Projekt 
Otwarte Serce zainicjowali człon-
kowie Samorządu Studenckiego 
i Koła Naukowego „Forum Pe-
dagogiczne”, szybko w realizację 
pomysłu zaangażowali się kolejni 
studenci różnych kierunków, po-

cząwszy od pedagogiki, pielęgniar-
stwa, ratownictwa medycznego aż 
po kierunki techniczne. Jako wo-
lontariusze pomagali w hospicjum 
chorym, do akcji włączyli też 14 
szkół i parafii z terenu diecezji 
bielsko-żywieckiej. Bardzo waż-
ną częścią akcji okazał się również 

kiermasz świąteczny Samorzą-
du Studenckiego.

Gala w wielkiej auli Akademii 
była rodzajem podziękowania za 
realizację Projektu. Uświetnił ją 
występ Chóru Akademii Technicz-
no-Humanistycznej pod dyrekcją 
prof. Jana Borowskiego oraz pokaz 

tańca towarzyskiego w wykonaniu 
tancerzy Adrianny Sepioło i Szymo-
na Mieszczaka. Wolontariusze mieli 
okazję wysłuchać również wykładu 
dr n. med. Katarzyny Rygiel o sta-
nach emocjonalnych doświadcza-
nych przez pacjentów w hospicjach, 
ich rodziny oraz personel. (R)
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STypendium 
miniSTra 
za wyBiTne 
oSiągnięcia

Student inżynierii materiałowej 
Wydziału Inżynierii Materiałów, 
Budownictwa i Środowiska ATH 
Tobiasz Gabryś został laureatem 
stypendium Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.

Tobiasz Gabryś to twórca gra-
nulek z celulozy, które przygotował 
jako swoją pracę inżynierską. Jak 
wyjaśnia, to rodzaj nawozów sztucz-
nych, charakteryzujących się długim 
okresem rozkładu, co też oznacza, 
że działają przez dłuższy czas w po-
równaniu z typowymi nawozami. To 
jeden z czynników, który sprawia, 
że granulki są równocześnie bar-
dziej przyjazne dla środowiska od 
innych tego typu substancji. Przy ich 
wytwarzaniu wykorzystywał dobrze 
wyposażoną pracownię Wydziału, 
m.in. pompę infuzyjną. Wraz ze 
swoją promotor za granulki otrzy-
mał patent.

Tobiasz Gabryś jest członkiem 
Koła Naukowego „Polimer” działa-
jącego na Wydziale i właśnie w tej 
roli wystąpił w ogólnopolskim kon-
kursie kół naukowych w Szczecinie, 
gdzie jego projekt zdobył I miejsce.

Stypendium Ministra za wybit-
ne osiągnięcia na rok akademicki 
2018/2019 przyznawane są studen-
tom i doktorantom z całej Polski, 
najwyżej ocenionym przez zespół 
złożony z 24 ekspertów, reprezen-
tujących różne dziedziny nauki 
i sztuki. (R)

aLBerTi w uczeLnianeJ 
BiBLioTece

„Pochwała życia i śmierci”, to-
mik z 1930 r. bielskiej poetki Ka-
zimiery Alberti, trafił do zbiorów 
biblioteki ATH. To dar znanego 
bielskiego historyka, wybitnego 
popularyzatora dziejów regionu 
dr Jacka Proszyka.

Dr Jacek Proszyk wyjaśnia, że 
przekazanie przedwojennego tomi-
ku poezji Kazimiery Alberti to for-
ma podziękowania dla Akademii za 
wykonanie pomnika poetki i upo-
wszechnianie jej twórczości oraz 
działalności kulturalnej. – Wkład 
pani Kazimiery w duchowe i inte-
lektualne życie Białej był wyjątko-

wy, toteż bielszczanie winni są jej 
pamięć. Akademia bardzo dobrze 
wypełnia tę misję – mówi dr Ja-
cek Proszyk. Tomik został zaku-
piony przez bielskiego historyka 
na aukcji antykwarycznej z my-
ślą o Bibliotece ATH niedługo po 
odsłonięciu pomnika Kazimiery 

Alberti na Skwerze Poetów, utwo-
rzonym na terenie kampusu ATH.

Teraz biblioteka wzbogaciła się 
o cenny dar. Przedwojenne publika-
cje autorki, jak podkreśla dr Jacek 
Proszyk, są rzadkością tak w biblio-
tekach, jak i na rynku antykwarycz-
nym. – Cieszę się, że ten egzemplarz 
z tajemniczą dedykacją z czasów II 
wojny światowej będzie w zbiorach 
Akademii – mówi. Przez kilka mie-
sięcy od zakupu do momentu prze-
kazania tomik ze względu na zły stan 
zachowania poddany był profesjo-
nalnej konserwacji.

Przypomnijmy, że pomnik wy-
drukowany techniką 3D przy uży-
ciu polimerów z dodatkiem grafenu 
został odsłonięty w czerwcu ub.roku 
podczas Święta Uczelni. Wtedy też 
dr Jacek Proszyk przybliżył słucha-
czom postać tej zapomnianej poetki, 

wybitnej animatorki życia kultural-
nego i literackiego, szczególnie jej 
intensywną działalność, przypada-
jącą na lata 30. XX wieku w Białej 
Krakowskiej i Bielsku.

Jak wyjaśnia Liliana Linek, dy-
rektor Biblioteki ATH, pomimo 
że Kazimiera Alberti jest autorką 
siedmiu tomików poezji, trzech po-
wieści i dwóch sztuk teatralnych 
opublikowanych w Polsce przed II 
wojną światową i była członkiem 
Związku Literatów Polskich, zosta-
ła w okresie powojennym twórczy-
nią zapomnianą. Najbogatszy zbiór 
jej publikacji, obejmujący również 
utwory wydane po wojnie we Wło-
szech, posiada Biblioteka Narodo-
wa. Kilka książek z kolekcji dr. 
Jacka Proszyka zostało zdigitali-
zowanych i udostępnionych w Ślą-
skiej Bibliotece Cyfrowej. (MS, R)
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

parLamenTarzyści u związkowców
„Solidarność” prowadzi w całej Polsce akcję 

informowania parlamentarzystów Prawa i Spra-
wiedliwości o postulatach i oczekiwaniach związ-
kowców (piszemy o nich na sąsiedniej stronie). 
W Bielsku-Białej związkowcy – zamiast odwie-
dzać biura posłów i senatorów PiS – zaprosili 
ich na posiedzenie Zarządu Regionu. – Była to 
okazja nie tylko do poinformowania parlamenta-
rzystów o naszych żądaniach i oczekiwaniach, ale 
też do debaty na temat sytuacji w Polsce, w tym 
w poszczególnych branżach, a nawet zakładach. 

Zgodnie uznaliśmy, że to długie, przeszło dwu-
godzinne spotkanie, było dla obu stron potrzebne 
i będzie powtarzane cyklicznie. Jest szansa, by 
dialog, przynajmniej na poziomie regionalnym, 
funkcjonował poprawnie – powiedział po zakoń-
czonej debacie przewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz.

Odnotujmy, że na zaproszenie związkowców 
odpowiedzieli senator Andrzej Kamiński oraz 
posłowie Jacek Falfus, Kazimierz Matuszny, 
Grzegorz Puda i Stanisław Szwed.

gorąco w oświacie
Rada Krajowej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
powołała komitet protestacyjno-
-strajkowy. Jest to efekt braku reali-
zacji postulatów związku przez wiele 
miesięcy. W skład komitetu weszli 
członkowie Prezydium KSOiW, 
przewodniczący sekcji regionalnych 
oraz delegaci WZD KSOiW, którzy 
są członkami Komisji Krajowej i jed-
nocześnie reprezentują struktury oświatowe.

Rada  Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania „S” podtrzymała też swoją decyzję do-
tyczącą postulatów płacowych: „Solidarność” 
pracowników oświaty domaga się 15-procento-
wej podwyżki płac od stycznia 2019 roku oraz 
podniesienia systemu wynagradzania do śred-
niej wynagrodzeń w gospodarce narodowej. 

Na posiedzeniu Rady Krajo-
wej Sekcji Oświaty i Wychowania 
obecny był przewodniczący Komi-
sji Krajowej Piotr Duda, który po-
informował uczestników spotkania, 
że konwent przewodniczących za-
rządów regionów i sekretariatów 
branżowych NSZZ „Solidarność” 
przekształcił się w sztab protesta-
cyjno-strajkowy. Wynika to z faktu, 

że rząd w ostatnim czasie uległ naciskom 
protestacyjnym między innymi policjantów 
i jednocześnie zlekceważył postulaty „So-
lidarności”, które związek artykułował sta-
rając się prowadzić merytoryczną dyskusję. 
Piotr Duda poparł postulaty oświatowców, 
jednocześnie wskazując, że powinni być kon-
sekwentni w swych działaniach. 

Źle się w Rajczy dzieje!
Trwa konflikt w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rajczy. 
– Jest coraz gorsza atmosfera, której towarzyszy 
pogarszająca się sytuacja finansowa tej placówki. 
Jeśli nic się nie zmieni, to byt zakładu w Rajczy 
może być zagrożony – mówi Andrzej Madyda, wi-
ceprzewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” 
i równocześnie szef żywieckiego oddziału związ-
ku, który wielokrotnie uczestniczył w rozmowach 
na temat sytuacji w rajczańskiej placówce. – Nie-
stety, nic z tych rozmów nie wynikło – podkreśla.

Piotr Gołąb, szef Regionalnej Sekcji Ochro-
ny Zdrowia NSZZ „Solidarność”, także jest do-
skonale zorientowany w sytuacji w rajczańskim 
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. – Są dawne 
problemy, pojawiają się nowe. Załoga jest skłóco-
na, a zakładowa „Solidarność” ignorowana. Fatal-
ne jest zarządzanie tą placówką, w tym zwłaszcza 
organizacja pracy – mówi Piotr Gołąb, podając 
jako najbardziej jaskrawy przykład obciążanie 
nowymi obowiązkami salowych i rehabilitantów. 
Podkreśla przy tym, że można reorganizować pra-
ce, zmieniać zakresy obowiązków, ale na drodze 
rozmów z pracownikami i ich reprezentantami, 

a nie poprzez polecenia i nakazy, nie mające nic 
wspólnego z prawem pracy, zasadami współży-
cia w zakładzie i zwykłym szacunkiem dla każ-
dego pracownika.

Związkowcy podkreślają, że rozmów zabra-
kło także przy bulwersującej sprawie z premia-
mi. Kilka lat temu dyrekcja rajczańskiej placówki 
arbitralną decyzją wstrzymała wypłatę premii 
pracowniczych. – Złamane zostały zapisy regula-
minów. Przestrzegaliśmy, że są to działania bez-
prawne, ale bez skutku. Efekt jest taki, że pierwsze 
sprawy, które pracownicy oddali do sądu, już za-
kończyły się wyrokami nakazującymi pracodaw-
cy zapłatę wszystkich zaległości – mówi Andrzej 
Madyda. Trzeba dodać, że są to pokaźne kwoty – 
rzędu dwudziestu tysięcy złotych na pracownika. 
Jeśli problem dotyczy około stu osób, to może się 
okazać, że dyrekcja musi nagle znaleźć dodatkowe 
dwa miliony złotych! 

Związkowcy już dawno sygnalizowali, że tak 
może się skończyć ignorowanie związków zawo-
dowych i podejmowanie bezprawnych działań.

Więcej o konflikcie w Rajczy piszemy na stro-
nie internetowej: www. solidarnosc.org.pl/bbial/.

38. rocznica podBeSkidzkiego STraJku 

zimowe zwycięSTwo
Trzydzieści osiem lat temu, rankiem 6 lute-
go 1981 roku, podpisaniem porozumienia 
w świetlicy Zakładów Przemysłu Wełnia-
nego „Bewelana” w Bielsku-Białej Miku-
szowicach zakończył się strajk generalny 
podbeskidzkiej „Solidarności”. Protest ten 
trwał długie dziesięć dni, a swym zasięgiem 
objął niemal całe województwo bielskie. Sza-
cuje się, że strajkowało ponad 400 zakła-
dów pracy i instytucji – łącznie blisko 200 
tysięcy ludzi!

Te wydarzenia, choć minęło już 38 lat, są 
wciąż obecne w pamięci tysięcy uczestników 
wydarzeń – najczęściej anonimowych boha-
terów tamtego zwycięstwa nad kłamstwem, 
prywatą, nadużyciami.

Dla całej podbeskidzkiej „Solidarności” 
strajk generalny, trwający od 27 stycznia do 6 
lutego 1981 roku, był tym, czym dla Wybrzeża 
i całej Polski wydarzenia z sierpnia roku 1980. 
Młody, kilkumiesięczny zaledwie związek za-
wodowy postanowił przeciwstawić się naduży-
ciom wszechmocnej – wydawało się – władzy 
partyjnej i administracyjnej. Społeczeństwo 
Podbeskidzia ten egzamin z solidarności zda-
ło celująco.

Strajk na Podbeskidziu był odpowiedzią 
społeczeństwa na bezkarność przedstawicieli 
lokalnych władz, którym postawiono szereg 
zarzutów czerpania korzyści z zajmowanych 
stanowisk, potwierdzonych później przez spe-
cjalną komisję. Pracownicy zakładów woje-
wództwa bielskiego nie strajkowali w 1981 
roku o podwyżki płac, o lepsze zaopatrzenie 
sklepów, o przywileje – lecz o prawdę i spra-
wiedliwość.

Dowody, zgromadzone przez „Solidarność”, 
udowodniły, że spora część władz partyjnych 
i administracyjnych – zarówno wojewódzkich, 
jak i miejskich – traktowała swe stanowiska 
jako okazję do bezkarnego trwonienia i gra-
bienia wspólnego majątku. W połowie stycznia 
1981 roku specjalna komisja Wojewódzkiej 
Rady Narodowej potwierdziła znakomitą więk-
szość zarzutów, mimo to skompromitowani 
urzędnicy pozostali na swych stanowiskach.

Trzeba było 240 godzin solidarnego prote-
stu dziesiątków tysięcy pracowników regionu, 
wspieranych przez całe społeczeństwo ówcze-
snego województwa bielskiego, by wreszcie 
władze państwowe spełniły postulaty związ-
kowców.

Wielką rolę w rozwiązaniu konfliktu na 
Podbeskidziu odegrał Kościół katolicki. Od 

samego początku konfliktu kapłani byli ze 
strajkującymi, sprawując Msze Święte i gło-
sząc Słowo Boże, służąc posługą w polowych 
konfesjonałach. Do strajkujących przyjechała 
też grupa mediatorów z Episkopatu Polski na 
czele z biskupem Bronisławem Dąbrowskim, 
osobistym wysłannikiem prymasa Wyszyńskie-
go. Przedstawiciele Kościoła przyjęli na siebie 
rolę nie tylko mediatorów, ale i gwarantów re-
alizacji podpisanego nad ranem 6 lutego 1981 
roku porozumienia.

Strajk na Podbeskidziu pokazał siłę związku 
oraz determinację społeczeństwa z uporem do-
magającego się respektowania prawa także od 
przedstawicieli władzy, a zwłaszcza nomenkla-
tury partyjnej. Podpisanie porozumienia było 
wielkim sukcesem strajkujących, było zwy-
cięstwem prawdy i sprawiedliwości. Niedługo 
później nadszedł jednak czarny dzień 13 grud-
nia, gdy – wydawało się – znowu zatriumfowa-
ło kłamstwo, niesprawiedliwość i pogarda dla 
człowieka. Nadszedł czas brutalnego odwetu 
komunistów. Jednak w latach stanu wojennego 
pamięć strajkowego zwycięstwa z 1981 roku 
dała podbeskidzkiej „Solidarności” siłę do pro-
wadzenia trudnej działalności podziemnej i do 
wytrwania, mimo szykan i represji…

ARTUR KASPRzyKoWSKi

W XXXViii rocznicę zwycięskiego strajku generalnego podbeskidzka „Solidarność” oraz instytut Pamięci 
Narodowej w Katowicach organizują w poniedziałek 4 lutego o godz. 15.00 w sali koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej okolicznościowe spotkanie dawnych i obecnych działaczy „Solidarności”, 
w tym uczestników strajku z 1981 roku oraz działaczy podziemnych struktur związku i osób represjono-
wanych w czasie stanu wojennego. 
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dość dyskRyminowania pRacowników!
Konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” przekształcił się 11 stycznia w sztab protestacyjno-strajkowy, 

którego zadaniem będzie doprowadzenie do realizacji stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia, w której Związek zawarł listę swych najważniejszych postulatów 

(pełny tekst publikujemy poniżej). Wcześniej odbyło się spotkanie związkowców z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, która w imieniu 

Rządu odniosła się do postulatów Związku. Zadeklarowała, że w najbliższym czasie poszczególni ministrowie rządu odpowiedzą pisemnie na stanowisko Komisji 

Krajowej. Czekamy!

STanowiSko komiSJi kraJoweJ nSzz „SoLidarność” nr 13/18
w Sprawie SyTuacJi Społeczno-goSpodarczeJ oraz STanu 

diaLogu w poLSce
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

z niepokojem obserwuje pogarszającą się 
sytuację społeczną oraz narastające napię-
cia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wyna-
grodzeniach zatrudnionych w sferze finansów 
publicznych wręcz wskazują na dyskrymino-
wanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. 
Kolejny raz mamy do czynienia z przekazy-
waniem środków budżetowych na wzrost 
wynagrodzeń tylko nielicznym grupom za-
trudnionych urzędników czy też funkcjo-
nariuszy. Odbywa się to niestety kosztem 
pozostałych. Pomijanie we wzroście wyna-
grodzeń grup najmniej zarabiających czy też 
nierównomierny wzrost płac tworzy dyspro-
porcje w przeciętnych wynagrodzeniach mie-
sięcznych w poszczególnych 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.

Konieczny 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 Sprawiedli-
wości uchyla się od realizacji obietnic zło-
żonych w kampanii wyborczej 2015 roku 
w zakresie wysokości kwoty wolnej od po-
datku dochodowego, waloryzacji wysokości 
zryczałtowanych kosztów uzyskania przy-
chodu osób fizycznych, waloryzacji kwot 

progów podatkowych, wycofania antypra-
cowniczych zmian w Kodeksie pracy, szcze-
gólnie dotyczących czasu pracy i okresu 
rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur 
pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie 
Ochrony Kolei oraz wprowadzenia plurali-
zmu związkowego 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 „So-
lidarność” do rządu, niestety nie znajdują 
właściwego rozpatrzenia, a na kierowane 
wystąpienia nie ma w większości żadnej od-
powiedzi.

Nie do zaakceptowania dla NSZZ „So-
lidarność” jest dyskryminowanie członków 
związków zawodowych w stosunku do człon-
ków organizacji pracodawców. Członko-
wie związków zawodowych, płacąc składki 
członkowskie na rzecz swoich organizacji, 
obciążani są podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych, natomiast członkowie or-
ganizacji pracodawców nie dość, że nie płacą 
składek osobiście, to zaliczają je w koszty 
działalności, co zwalnia ich z podatku do-
chodowego od osób prawnych. Narusza to 
w sposób rażący art. 32 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

w związku z powyŻSzym oraz woBec 
zagroŻeŃ SToJących przed goSpodarką 

komiSJa kraJowa nSzz „SoLidarność” 
wzywa rząd do podJęcia rzeczowego i 

SkuTecznego diaLogu z reprezenTaTyw 
ną STroną Społeczną, przede wSzySTkim  

w zakreSie: 

 wzrostu wynagrodzeń osób zatrudnionych 
w sferze finansów publicznych, proporcjonal-
nie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy 
policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajo-
wej administracji skarbowej, celników, pielę-
gniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, 
przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych 
zatrudnionych w jednostkach finansów pu-
blicznych;
 
 pełnego odmrożenia kwot odpisu na za-
kładowy fundusz świadczeń socjalnych;

 zaniechania komplikujących system 
niekończących się zmian w ustawach po-
datkowych, przyjmowanych bez konsulta-
cji społecznych;
 
 urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, 
aby służyła ona osobom najsłabszym ekono-
micznie chroniąc je przed zagrożeniem ubó-
stwem;
 
 waloryzacji progów podatkowych oraz 
wysokości zryczałtowanych kosztów uzy-
skania przychodu osób fizycznych;
 
 uchylenia wygaszania emerytur pomosto-
wych;
 
 modernizacji systemu ubezpieczeń spo-
łecznych tak, aby pracownicy o długo-

letnich okresach składkowych nabywali 
uprawnienia emerytalne bez względu na 
wiek życia oraz objęcia wszystkich wyko-
nujących i świadczących pracę bez wzglę-
du na formę umowy, w oparciu o którą ją 
wykonują, w tym prowadzących pozarol-
niczą działalność gospodarczą, proporcjo-
nalnymi składkami emerytalno-rentowymi 
od osiąganych dochodów z każdego tytułu 
ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 
30-krotności;

 przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Ko-
lei;
 
 wprowadzenia zasady pluralizmu związ-
kowego w służbach tam, gdzie prawo do-
puszcza przynależność związkową;
 
 zwolnienia z podatku dochodowego od 
osób fizycznych składek członkowskich 
wnoszonych do związków zawodowych;
 
 przewidywanego wzrostu cen energii 
elektrycznej dla odbiorców przemysłowych 
i indywidualnych, systemu rekompensat dla 
odbiorców indywidualnych oraz mechani-
zmów ochrony rodzin przed skutkami ogól-
nego wzrostu cen towarów i usług, a co za 
tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospo-
darstw domowych.

Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego 
i konstruktywnego dialogu w wskazanych ob-
szarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podję-
cia działań protestacyjnych.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSzz „Solidarność” 

PioTR DUDA

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.

zARzĄD REGioNU PoDBESKiDziE  
NSzz „SoLiDARNoŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 33 812-67-90, 530 760 060 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny 
tel. 33 812-67-53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SiEDziBy oDDziAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Przewodniczący – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Janusz Gołdynia,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Przewodniczący – Maciej Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965
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więceJ dLa Samorządów
O samorządzie powiatowym, współpracy powiatu bielskiego z miastem Bielsko-Biała, a także o Związku Powiatów Polskich  

rozmawiamy z jego nowym prezesem Andrzejem Płonką, zarazem starostą bielskim wybranym na kolejną kadencję.

R E DA Kc J A: Przed 20 laty 
wszedł pan do Zarządu Po-
wiatu, niedługo później został 
starostą, obecnie na następną 
kadencję – z bardzo dobrym 
wynikiem wyborczym – po-
nownie uzyskał tę funkcję. 
Przez wiele lat pracował też 
w Związku Powiatów Pol-
skich, zostając teraz jego 
prezesem. Chyba przybędzie 
panu pracy?
ANDRzEJ PŁoNKA: Mam pełną 
świadomość, że wyzwania są 
spore, ale nie boję się tych wy-
zwań. Mój optymizm opieram 
na fakcie mojego dwudzie-
stoletniego doświadczenia 
w odrodzonym samorządzie, 
gdzie pracowałem zarówno 
jako członek Zarządu Powia-
tu, potem wicestarosta, by 
następnie sprawować funkcję 
starosty bielskiego. Przez dwie 
kadencje byłem szefem Kon-
wentu Starostów Wojewódz-
twa Śląskiego.

Mówię o tym, bo tym więk-
szą mam satysfakcję, że rów-
nież w skali całego kraju moja 
dotychczasowa aktywność 
została doceniona. Prezesem 
Związku Powiatów Polskich 
zostałem wybrany bez głosu 
sprzeciwu i postawienia in-
nych kandydatów, a przecież 
jest to środowisko bardzo zróż-
nicowane – w 304 powiatach 
funkcjonują wszystkie możli-
we opcje polityczne. Zgodnie 
jednak uznano, że przedstawia-
jący swoją niezależność przez 
wszystkie te lata Andrzej Płon-
ka będzie dobrze Związek re-
prezentował i troszczył się 
o mądre, konkretne działania 
nie na rzecz jakiejś partii poli-
tycznej, ale samorządu teryto-
rialnego całej Polski. Uważam, 
że w ten sposób ogólnopolska 
reprezentacja samorządu po-
wiatowego podkreśliła wolę 
rozmowy ze wszystkimi śro-
dowiskami, aby merytorycznie 
rozwiązywać problemy.

Z kolei dobry wynik wybor-
czy w wyborach do Rady Po-
wiatu Bielskiego bardzo mnie 
cieszy, bo składają się na nie-
go, jak już mówiłem, dwie de-
kady pracy na rzecz powiatu. 
Potrafiliśmy jako ugrupowanie 
bezpartyjne Rodzina – Prawo – 
Wspólnota przekonać do siebie 
mieszkańców, te wyniki wska-
zują, że ludzie mają do mnie 
zaufanie, co bardzo wysoko 
sobie cenię.

Spodziewa się pan trudności? 
Wcześniej przez wiele lat był 

pan wiceprezesem Związku, 
więc wie chyba, co go czeka.

Nie można bać się proble-
mów, czy jak pan to nazywa 
trudności. One są wpisane 
w naszą samorządową misję, 
tym bardziej, że choć jest to 
funkcja społeczna, to będzie 
ona wymagała dużego zaan-
gażowania. O tyle będzie mi 
łatwiej, że do tej pory jako 
wiceprezes reprezentowałem 
Związek będąc współprze-
wodniczącym Zespołu ds. 
Zdrowia i Polityki Społecznej 
przy Komisji Wspólnej Rzą-
du i Samorządu Terytorial-
nego. Zajmowałem się więc 
głównie kwestiami służby 
zdrowia. Teraz to spektrum 
moich zainteresowań znacz-
nie się powiększy. Dochodzi 
szereg spraw społecznych, tych 
związanych z infrastrukturą, 
cyfryzacją. I oczywiście Ko-
misja Wspólna, w której będę 
chciał uczestniczyć i rozma-
wiać o problemach, jakie się 
na różnych poziomach samo-
rządowych pojawiają.

Jakie ze spraw dotyczących 
samorządu powiatowego 
uważa pan za najważniejsze 
do rozwiązania?

Priorytetów jest kilka. 
Trzeba będzie rozmawiać, 
aby zmianie uległy przepisy 
dotyczące zwiększenia do-
chodów jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym przede 
wszystkim powiatów. To nie-
zwykle ważne, bo od początku 
zostało to niestety źle ułożone. 
Zamierzenie wprowadzającego 
reformę premiera Jerzego Buz-

ka było takie, aby zdecentrali-
zować zadania państwa wraz 
z odpowiednimi finansami, 
ważne sprawy z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa miesz-
kańców cedując na starostów, 
burmistrzów, wójtów. Tego 
jednak nie udało się zrealizo-
wać i dziś obserwujemy z nie-
pokojem, że o wielu kwestiach 
decyduje się z perspektywy 
Warszawy. Co niekoniecznie 
poparte jest wiedzą, jak rze-
czywiście sytuacja w danym 
regionie się przedstawia.

To trudna materia, ale wy-
maga pilnych rozmów i zmian 
ustawowych. Jestem w zarzą-
dzie Związku Powiatów Pol-
skich już czwartą kadencję, 
zawsze swoją osobą – i myślę, 
że to w dużej mierze przeko-
nało starostów do powołania 
mnie na stanowisko prezesa 
– starałem się konsolidować 
środowiska o nierzadko nawet 
bardzo odmiennych poglądach. 
Powtarzam to, że nad nami stoi 
partia, która nazywa się „Sa-
morząd”. Moment na prze-
prowadzenie głębszych zmian 
w tym roku z racji wyborów 
jest trudny, ale już rozpoczy-
namy rozmowy i zabieramy się 
do pracy.

Poprzednia kadencja pełna 
była napięć na linii rząd-sa-
morząd. Czy na początku tej 
kadencji jest inaczej?

Tarcia były zawsze i nie-
zależnie od tego, jaki był, 
jest i będzie rząd. Jedno jest 
pewne i niezmienne – samo-
rząd pozostanie samorządem. 
Chociaż władze w samorzą-

dach także się zmieniają to za-
dania niezbędne do realizacji 
są te same. Przez lata funkcjo-
nowania Związku Powiatów 
Polskich szczególnie jesteśmy 
uwrażliwieni na mocno postę-
pującą centralizację zadań i fi-
nansów państwa. Bardzo się 
tego obawiamy, bo naszym 
zdaniem nie przyczyni się 
dobrze do rozwoju kraju. Tu, 
w regionach, a nie z perspek-
tywy centralnej, wiemy, jak 
się najlepiej rozwijać, znamy 
potrzeby, problemy mieszkań-
ców. To w regionie  chcie-
libyśmy decydować na co 
przeznaczać środki. Jeżeli nie 
będzie mądrej decentralizacji 
finansów publicznych i odpo-
wiednio ułożonych dochodów 
jednostek samorządu teryto-
rialnego, to niewiele zmieni 
się na lepsze. Dziś jest sprzy-
jająca koniunktura, ale nie 
mam wątpliwości, że w połą-
czeniu z dochodami na właści-
wym poziomie dałoby nam to 
o wiele większy rozwój i in-
westowanie na miarę potrzeb 
w każdym regionie kraju.

Do tej pory w Związku Po-
wiatów Polskich zabiegał 
pan o rozwiązania dotyczące 
szpitalnictwa. Dalej zamierza 
pan się tym zajmować?

Tak, bo to jedna z kluczo-
wych spraw w skali całego 
państwa, a bodaj najważniej-
sza z perspektywy obywate-
la, mieszkańca. Co może być 
istotniejsze od naszego zdro-
wia? To przede wszystkim 
szpitale w powiatach w znacz-
nej mierze zabezpieczają po-

trzeby szpitalnicze całego 
kraju. W pierwszej kolejności 
przyjmowanie chorych pacjen-
tów odbywa się właśnie w kil-
kuoddziałowych placówkach 
powiatowych, gdzie dopiero 
następuje diagnostyka i dal-
sze kierowanie na leczenie. 
Mimo tej istotnej roli nigdy za 
tym nie szły środki finansowe 
na odpowiednim poziomie. 
Dziś słusznie się postrzega, 
że nawet droga gminna czy 
powiatowa może być dziura-
wa, remont jakiegoś obiektu 
może poczekać, ale zdrowia 
zaniedbać po prostu nie wol-
no. Służba zdrowia będzie 
w tym roku i następnych ol-
brzymim wyzwaniem i to nie 
tylko dla powiatu, ale również 
rządu, bo np. część klinik pod-
lega przecież pod Ministerstwo 
Zdrowia, a inne wysokospecja-
listyczne z kolei marszałkom. 
Widzimy ogromne potrzeby 
w tym zakresie.

A więc ma pan jasną wizję 
roli samorządu powiatowe-
go i zamierza o nią zabiegać. 
A co z powiatem bielskim? 
Wystarczy na niego czasu?

Prezes Związku Powiatów 
Polskich pozostaje starostą 
bielskim i zgodnie z powie-
dzeniem, że koszula bliższa 
ciału to powiat bielski jest dla 
mnie ważniejszy. Otrzymałem 
mocny kredyt zaufania od 
moich wyborców, od miesz-
kańców powiatu bielskiego, 
i nigdy o tym nie zapominam. 
Podczas najbliższych dwóch 
lat w naszym regionie ko-
nieczne będą do uregulowania 

właśnie kwestie szpitalnictwa. 
Rządowa sieć szpitali nie roz-
wiązała problemów, a wręcz 
je pogłębiła, powodując za-
dłużanie placówek. Kontrakt 
zawierany na kolejne lata jest 
oceniany w oparciu o punkty 
sprzed 10 lat, a przecież do-
chodzą podwyżki dla pielę-
gniarek, lekarzy, ratowników 
medycznych, brakuje też spe-
cjalistów.

To sprawa do załatwienia 
przez pokolenie, a nie w ciągu 
jednego roku. I niezmiernie się 
cieszę, że dochodzę w tej kwe-
stii do porozumienia z nowym 
prezydentem Bielska-Białej. 
Musimy to także poukładać 
wspólnie z naszymi wójtami 
i burmistrzami, bo sytuacja 
się pogarsza, a nie można do-
prowadzić do tego, aby szpitale 
ulegały likwidacji. Tak dzie-
je się nie tylko w naszym re-
gionie, taki problem ma cała 
Polska i wielokrotnie to pod-
kreślaliśmy.

Wspomniał pan o współpra-
cy z nowym prezydentem 
Bielska-Białej. Czy Jaro-
sław Klimaszewski jest bar-
dziej otwarty na wspólne 
rozwiązywanie problemów 
całego regionu, niż było to 
do tej pory?

Prezydent Jarosław Kli-
maszewski to od lat znany 
samorządowiec, znamy się 
dobrze. Liczę więc na bardzo 
dobrą współpracę, ale, co zro-
zumiałe, na efekty trzeba bę-
dzie poczekać. Tym bardziej, 
że obszarów takiej współpra-
cy jest naprawdę dużo. Miesz-
kańcy naszego powiatu pracują 
w Bielsku-Białej, tu dojeżdża-
ją, tu się uczą, ale w sporej 
skali jest również w odwrot-
ną stronę – mieszkańcy Biel-
ska-Białej pracują w gminach 
powiatu, a już na pewno wy-
poczywają w miejscowościach 
powiatu bielskiego, takich jak 
np. Szczyrk, Jaworze czy Po-
rąbka. Toteż przenikamy się 
wzajemnie. Bielsko to naj-
większe miasto w regionie 
i powiat bielski z tym mia-
stem tworzą naczynia połączo-
ne. Jestem optymistą, że nasza 
współpraca na rzecz 300 tys. 
mieszkańców – bo tyle mniej 
więcej liczy Bielsko z powia-
tem – będzie bardzo dobra, 
owocna. 

Rozmawiali: 
MiRoSŁAW ŁUKASzUK  
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mieSzkaŃców przyBywa
Przeszło setka osób więcej w porównaniu z rokiem 2017 zamieszkuje obecnie gminę Bestwina. Przy 

takiej tendencji liczba mieszkańców może już niebawem osiągnąć 12 tysięcy.

Z roku na rok można za-
obserwować zwiększają-
cy się poziom liczebności 
gminy. Jeszcze na koniec 
2004 roku mieszkało w niej 
10 278 osób, systematyczny 
wzrost pozwolił już w 2012 
r. przekroczyć granicę 11 ty-
sięcy. Najwięcej, bo o blisko 
300 osób, sprowadziło się 
do sołectw gminy Bestwina 
w 2015 r. Według najnow-
szych danych, stanu na gru-
dzień 2018 r., mieszka tu 

już 11 913 osób, a więc do-
kładnie o 113 więcej niż rok 
wcześniej. Na podaną liczbę 
składa się 5 829 mężczyzn 
oraz 6 084 kobiet.

Jak wygląda przyrost w po-
szczególnych sołectwach? Do 
4 976 powiększyła się ilość 
mieszkańców Bestwiny, co 
oznacza wzrost o 27. Kaniów 
zamieszkuje aktualnie 3 398 
osób, a przy dotychczaso-
wym poziomie 3 351 jest to 
równoznaczne z najbardziej 

znaczącym skokiem. W Ja-
nowicach mieszkańców jest 
1 845 (wcześniej 1 821), zaś 
w Bestwince najmniej – 1 
694, choć także więcej w po-
równaniu do poprzednio noto-
wanych 1 679 osób.

Z innych czysto staty-
stycznych ciekawostek od-
noszących s ię  do  s tanu 
obecnego odnotować moż-
na, że na ub.rok przypadło 
w gminie 18 jubileuszy „Zło-
tych Godów”, czyli par świę-

tujących 50-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego, oraz 
9 tzw. Diamentowych Godów 
(60-lecie małżeństwa). W do-
rosłe życie osiągając pełnolet-
niość wkroczyły 162 osoby, 
w poprzednich latach było to 
odpowiednio 149 (2017 r.) 
i 117 osób (2016 r.). Najstarsi 
mieszkańcy gminy to urodzeni 
w 1920 r. Józef Kłoda z Be-
stwiny, Julianna Ślosarczyk 
z Bestwinki i Helena Ochman 
z Kaniowa. (R)

Gmina BEstwina

ARTUR BENioWSKi,
wójt gminy Bestwina:

Tendencję wzrostową przyrostu 
mieszkańców w naszej gminie 
obserwujemy już od kilku lat. Po 
części to efekt demograficzny, 
a więc związany ze stosunkiem 
liczby urodzeń do zgonów, ale 
też i następstwo coraz większej 
liczby osób osiedlających się w 
sołectwach gminy Bestwina. 
Tylko na przestrzeni minionego 
roku przybyło około 190 nowych 
budynków mieszkalnych.

Sprowadzają się do naszych so-
łectw młode małżeństwa, które 
właśnie te tereny uznają za dobre 
do zamieszkania. Bez wątpienia 
w jakiejś mierze dostrzegane są 
dobre warunki, jakie samorząd 
stwarza. Możemy pochwalić 
się nowoczesnymi placówkami 
oświatowymi, stale poszerzającą 
się bazą placów zabaw oraz infra-
struktury służącej dla sportu i re-
kreacji. Doskonale wiadomo, jak 
ważne to dla rodzin, które myślą o 
wychowywaniu dzieci w komfor-
towym miejscu, zapewniającym 
właściwy i wszechstronny rozwój.
W naszej gminie chętnie osiedla-
ją się także osoby, które kończą 
swoją aktywność zawodową. Są 
świadome, że mogą funkcjonować 
tu spokojnie z dala od miejskiego 
zgiełku. Nie ma dla nich zarazem 
barier komunikacyjnych, aby w 
razie takiej potrzeby z każdego 
sołectwa bez trudu dostać się do 
pobliskich czechowic-Dziedzic czy 
Bielska-Białej.

LiczBA MiESzKAńcÓW GMiNy 
Gmina Bestwina w ostatnich latach: 
Rok 2018 – 11 913 osób  (5 829 mężczyzn, 6 084 kobiet)
Rok 2017 – 11 800   (5 753, 6 047)
Rok 2016 – 11 708   (5 717, 5 991)

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach w ostatnich latach:

BESTWiNA
Rok 2018 – 4 976 osób
Rok 2017 – 4 949
Rok 2016 – 4 887

BESTWiNKA
Rok 2018 – 1 694 osób
Rok 2017 – 1 679
Rok 2016 – 1 662

JANoWicE
Rok 2018 – 1 845 osób
Rok 2017 – 1 821
Rok 2016 – 1 812

KANiÓW
Rok 2018 – 3 398 osób
Rok 2017 – 3 351
Rok 2016 – 3 346
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Tereny gminy Bestwina wiele osób uznało na przestrzeni ostatnich lat za atrakcyjne do zamieszkania.

kaniowSkie koLędowanie
Jasełka nawiązujące do 

dawnych widowisk, ale 
równocześnie niosące ze 
sobą nowe treści, odegrano 
w niedzielę 6 stycznia w Ze-
spole Szkolno-Przedszkol-
nym w Kaniowie.

Przedstawienie w szkol-
nej sali sportowej zgroma-
dziło tłumy widzów, którzy 
z ciekawością przyglądali się 
kolejnym częściom jasełek. 
W świąteczny nastrój wie-
czoru wprowadził wszystkich 
chór szkolny „Divertimento”. 
Utalentowani uczniowie nie 
tylko śpiewali, ale popisywa-
li się również grą na instru-
mentach.

Później scena należała 
już tylko do aktorów, od-
grywających betlejemską 
historię. I tak m.in. w roli 
Heroda wystąpił wójt gmi-
ny Artur Beniowski, posta-
ci Józefa i Maryi odegrali 
Marcin i Barbara Placuch, 
a jako Trzech Króli moż-
na było podziwiać Łukasza 
Górę, Andrzeja Janeczko 
i Piotra Przemyka. Całość 

wyreżyserowała Dorota Kó-
ska-Beniowska, za muzy-
kę odpowiadała dyrygent 
chóru Urszula Szkucik-Ja-
giełka wraz z organistą ka-
niowskiej parafii Łukaszem 
Jonkiszem. Grono pedago-
giczne ZSP przygotowało 
dekoracje, w odpowiednie 
udźwiękowienie imprezy 
zaangażował się dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Grzegorz Boboń.

Jasełkom, które od kilku 
lat cieszą się olbrzymim za-
interesowaniem, a nie inaczej 
było także teraz, przyświecał 
równocześnie ważny cel dla 

kaniowskiej społeczności. 
Poprzez wolne datki od wi-
dzów zbierano fundusze na 
dofinansowanie wyposażenia 
terenów rekreacyjno-sporto-
wych przy szkole i przed-
szkolu.

– Był to wyjątkowo rado-
sny dzień wspólnego kolędo-
wania, przy okazji możliwość 
spotkania się w szerszym 
gronie jeszcze w tym szcze-
gólnym świąteczno-nowo-
rocznym czasie – mówi wójt 
Artur Beniowski, który także 
w latach wcześniejszych był 
jednym z jasełkowych wyko-
nawców. (RED)

orSzaki Trzech króLi
W Bestwinie i Janowi-

cach w świąteczną niedzielę 6 
stycznia odbyły się tradycyjne 
barwne marsze z okazji Święta 
Trzech Króli.

Długą drogę do przeby-
cia mieli licznie zgromadzeni 
uczestnicy marszu w Jano-
wicach. Prowadzeni przez 
gwiazdę i jeźdźców na koniach 
przemierzyli w korowodzie 
trasę spod szkoły do kościoła. 
Podczas niełatwej wędrówki 
w śnieżnych warunkach otu-
chy dodawał im śpiew kolęd. 
Za udział pomimo trudnej 
aury podziękował wszystkim 

ks. proboszcz Józef Walusiak, 
zachęcając jednocześnie do 

kultywowania tradycji przy-
padającej na Święto Trzech 
Króli. Przy okazji marszu roz-
dane zostały również nagrody 
w konkursie plastycznym na 
najpiękniejszą gwiazdę.

Podobną inicjatywę utwo-
rzenia orszaku podjęli wierni 
w parafii Wniebowzięcia NMP 
w Bestwinie, którzy także wy-
posażeni byli w barwne ko-
stiumy i złote korony. Mędrcy 
podążyli za gwiazdą, następnie 
odprawiona została msza świę-
ta sprawowana przez ks. Ma-
riusza Chwedczuka. (M)Fo
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BudŻeT pełen inweSTycJi
To kolejny rok inwestycji we wszystkich sołectwach gminy Jasienica – tak wynika z budżetu na 2019 r.

Radni przegłosowali przy-
gotowany przez wójta Janu-
sza Pierzynę budżet Gminy 
Jasienica na 2019 r. jeszcze 
pod koniec ub.roku. – Nie re-
zygnujemy z inwestycji, które 
służą stałemu i zrównoważone-
mu rozwojowi wszystkich so-
łectw naszej gminy – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna.

W tym roku dochody bu-
dżetu wyniosą 111 788 961,31 

zł, zaś wydatki zostały okre-
ślone na poziomie 114 654 
229,07 zł. Jak podkreśla wójt, 
do wielkości budżetu należy 
jeszcze doliczyć ubiegłorocz-
ną nadwyżkę w wysokości po-
nad 10 mln zł. Jej dokładna 
wartość będzie jednak znana 
na wiosnę, wtedy też zostanie 
dopisana do budżetu.

Wśród ważnych zadań, ja-
kie zostaną w tym roku wy-

konane, znalazły się budowy 
wodociągów w Jasienicy (ul. 
Kościelna), Grodźcu (Zagóra) 
oraz Rudzicy (Zalesie), a także 
wykonanie dokumentacji dla 
wodociągu w Grodźcu w re-
jonie ul. Topolowej. Łączny 
koszt wyniesie 430 tys. zł. 
Wydatków na dokumentację 
budżet Gminy Jasienica prze-
widuje w tym roku znacznie 
więcej. Dzięki temu w kolej-
nych latach będzie można ła-
twiej uzyskać dofinansowanie 
z zewnętrznych źródeł. I tak 
zlecona zostanie dokumentacja 
na budowę chodników w Jasie-
nicy od parkingu do cmenta-
rza katolickiego, Międzyrzeczu 
Górnym na ul. Rudzickiej 
i Landeku wzdłuż drogi powia-
towej, poszerzenie ul. Szkolnej 
na granicy Bier i Świętoszów-
ki, parkingów przy kościele 
ewangelickim i OSP w Świę-
toszówce. Na budowę oświe-
tlenia ulicznego w całej gminie 
zostało przeznaczonych 200 
tys. zł, zaś na remonty dróg 
gminnych 1,8 mln zł, na ich 
utrzymanie – 150 tys. zł, do-
datkowo na utrzymanie zimo-
we – 600 tys. zł, na remonty 
cząstkowe – 700 tys. zł.

Dużą inwestycją, jaka cze-
ka Gminę Jasienicę, będzie 
wykonanie wartego ponad 15 
mln zł odwiertu badawczego 
w Grodźcu na potrzeby Jasie-
nickiego Kurortu Zamkowe-
go. – Wkład budżetu Gminy 
w tym wypadku wyniesie 1 
mln zł, na pozostałe 91 procent 

liczymy na dofinansowanie – 
mówi wójt. Z kolei na realiza-
cję projektów Słoneczna Gmina 
Jasienica (m.in. dofinansowa-
nie instalacji fotowoltaicznych 
mieszkańców) zostało prze-
znaczonych blisko 3,6 mln zł. 
Gmina zainwestuje również 
w termomodernizacje budyn-
ków użyteczności publicznej: 
strażnic OSP Wieszczęta (bli-
sko 790 tys. zł), Rudzica (750 
tys. zł), Świętoszówka (ponad 1 
mln zł, wraz z częściową prze-
budową), Mazańcowice (510 
tys. zł, wraz z dokończeniem 
rozbudowy), a także budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Wieszczętach (1,119 mln 
zł), filii GOK w Bierach (1,229 
mln zł wraz z przebudową) oraz 
filii GOK w Rudzicy (1,2 mln 
zł). Doposażone zostaną nowe 
strażnice OSP w Mazańcowi-
cach (180 tys. zł) oraz w Grodź-
cu (100 tys. zł).

Zostanie także zlecone 
przygotowanie dokumentacji 
wraz z realizacją budowy sali 
gimnastycznej przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym 
w Międzyrzeczu Górnym (1 
mln zł), a także – w podobnym 
trybie – rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Świętoszów-
ce (1,1 mln zł). Z inwestycji, 
jakie będą realizowane w tym 
roku, warto wymienić również 
budowę drogi do PSZOK w Ja-
sienicy (blisko 1 mln zł), budo-
wę tężni solankowej w parku 
przy Drzewiarzu (200 tys. zł), 
rozbudowę budynku gminne-

go w Jasienicy pod potrzeby 
OSP (1 mln zł), przebudowę 
dachu budynku na Prochowni 
(150 tys. zł), budowę strzelnicy 
(100 tys. zł) oraz dokończenie 
rozbudowy Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Między-
rzeczu Górnym (500 tys. zł), 
a także ogrodzeń przy szkołach 
w Łazach (27 tys. zł) oraz Mię-
dzyrzeczu Górnym (100 tys. 
zł). W ośrodku zdrowia w Ru-
dzicy zostanie wybudowana 
winda (300 tys. zł), w tej samej 
miejscowości na boisku po-
wstanie też bieżnia tartanowa 
(200 tys. zł). Będzie również 
dokończony plac zabaw przy 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Jasienicy (120 tys. zł), 
Centrum Informacji Turystycz-
nej przy GOK „Życie i praca 
na Śląsku Cieszyńskim w do-

bie rewolucji przemysłowej” 
(600 tys. zł), a także przebu-
dowana scena jasienickiego 
amfiteatru wraz z zapleczem 
(blisko 400 tys. zł). Budo-
wa placu zabaw przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym 
w Mazańcowicach pochłonie 
105 tys. zł, pozostałe place 
zabaw – 100 tys. zł. Z innych 
wydatków należy wspomnieć 
dotację do przewozów auto-
busów bielskiego MZK (350 
tys. zł) i PKS (ponad 1 mln zł), 
wsparcie w upowszechnianiu 
kultury fizycznej wśród dzie-
ci i młodzieży (400 tys. zł), 
utrzymanie boisk i obiektów 
sportowych (150 tys. zł), czy 
remont pomieszczeń w kom-
pleksie sportowo-kulturalnym 
w Międzyrzeczu Dolnym (80 
tys. zł). (UGJ)

Gmina jasiEnica

JANUSz PiERzyNA,
wójt gminy Jasienica:

Mimo wzrostu kosztów, jakie 
czekają samorządy w 2019 r., 
nie rezygnujemy z finansowania 
inwestycji, które służą stałemu 
i zrównoważonemu rozwojowi 
wszystkich sołectw naszej gmi-
ny. Priorytetem pozostaje bez-
pieczeństwo i przyszłość gminy 

Jasienica, przede wszystkim w 
odniesieniu do najmłodszych jej 
mieszkańców.
chcę podkreślić, że bardzo wiele 
inwestycji udaje nam się zreali-
zować dzięki temu, że potrafimy 
skutecznie pozyskiwać dofinan-
sowanie z różnych funduszy 
zewnętrznych. To duże wspar-
cie, które w znacznym stopniu 
umożliwia nam poszerzenie 
skali naszych działań. Trzeba być 
do tego jednak dobrze przygoto-
wanym, więc aby nasze aplikacje 
były uwzględniane i zdobywały 
wysoko punktowane miejsca w 
konkursach na dofinansowanie, 
musimy przedstawić do oceny 
gotową dokumentację. Dlatego 
każdego roku staramy się przy-
gotować po kilka, kilkanaście 
projektów, których realizacje 
stopniowo będziemy przeprowa-
dzać w latach następnych.

Szkołę Podstawową w Świętoszówce czeka rozbudowa.
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W tym roku zostaną dokończone dwie ważne inwestycje związane z bezpie-
czeństwem – strażnice oSP w Grodźcu (na zdjęciu) oraz w Mazańcowicach.

nowy ośrodek zdrowia
Od piątku 25 stycznia ośro-
dek zdrowia w Mazańcowi-
cach rozpoczął działalność 
w nowej siedzibie. To wła-
śnie jedna z ważnych tego-
rocznych inwestycji.

–  B u d o w a  n o w e g o 
ośrodka zdrowia to przy-
kład współpracy całej spo-
łeczności gminy Jasienica 
i wzajemnego zrozumienia 
potrzeb we wszystkich so-
łectwach. Długo wspólnie 
dyskutowaliśmy, następnie 
radni z wszystkich części 
naszej gminy podjęli jedno-
myślną decyzję o budowie – 
mówił wójt Janusz Pierzyna 
podczas uroczystego otwar-
cia przychodni, dziękując 
za wsparcie dla inwestycji. 
Ks. Andrzej Dyczek z pa-
rafii ewangelickiej oraz ks. 
Piotr Grochowiecki z para-
fii katolickiej pobłogosławili 
i poświęcili nową placówkę 

medyczną, wójt wręczył też 
okolicznościowe upomin-
ki osobom zaangażowanym 
w powstanie przychodni. 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Czesław Machalica oraz 
wiceprzewodniczący Fran-
ciszek Handzel w imie-
niu społeczności gminy 
Jasienica i sołectwa Mazań-
cowice za wsparcie i deter-
minację w doprowadzeniu 
do powstania ośrodka po-
dziękowali z kolei wójtowi 
Januszowi Pierzynie.

Nowy ośrodek zastąpił 
dotychczasowy, mieszczą-
cy się w starym budynku, 
niespełniającym już norm 
wyznaczonych dla służby 
zdrowia. Budynek nie nada-
wał się też do przebudowy. 
Już w 2016 r. Gmina Jasie-
nica za 100 tys. zł zakupiła 
10 arów niedaleko strażni-
cy OSP w Mazańcowicach 
z myślą o budowie nowego 

ośrodka, pod koniec kolej-
nego roku ruszyły prace bu-
dowlane.

Wójt wylicza, że sama 
budowa kosztowała budżet 
Gminy Jasienica 1,54 mln 
zł, a wraz z wyposażeniem 
koszty przekroczyły 1,6 mln 
zł. W zamian pacjenci mają 
do dyspozycji przestron-
ny i nowoczesny ośrodek 
zdrowia o dwóch kondy-
gnacjach, 1,6 tys. m sześc. 
kubatury i ponad 300 mkw. 
powierzchni. Pomiędzy kon-
dygnacjami kursuje winda, co 
umożliwi dotarcie do wszyst-
kich gabinetów osobom nie-
pełnosprawnym. Na parterze 
znajduje się rejestracja, trzy 
gabinety lekarskie i jeden 
zabiegowy, na piętrze zaś 
gabinet lekarski, biuro i po-
mieszczenie socjalne.

Nowy ośrodek od razu 
rozpoczął działalność. Pracuje 
tu 4 lekarzy, w tym 1 inter-

nista, 2 pediatrów i 1 lekarz 
rodzinny przyjmujący dzie-
ci, codziennie na pacjentów 
będzie czekać przynajmniej 
dwóch lekarzy. Są także 4 
pielęgniarki. Łącznie leczy 
się tu 2,3 tys. pacjentów, nie 
tylko z Mazańcowic czy są-
siedniego Międzyrzecza, lecz 

także gminy Czechowice-
-Dziedzice i Bielska-Białej.

Jak podkreśla wójt Janusz 
Pierzyna, gmina Jasienica to 
jedna z nielicznych w skali 
całej Polski, która dysponu-
je własną siecią przychodni 
lekarskich, oprócz Mazań-
cowic również w Jasienicy, 
Grodźcu, Rudzicy i Mię-

dzyrzeczu Górnym. – Dzię-
ki temu możemy dostosować 
naszą lokalną służbę zdrowia 
do potrzeb mieszkańców – 
zwraca uwagę wójt, wska-
zując na 13 specjalistów, 
dobrze wyposażone laborato-
rium, rentgen, rehabilitację, 
a także nocną i świąteczną 
opiekę zdrowotną. (UGJ)
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Nowy ośrodek zdrowia w Mazańcowicach.
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Gmina jawoRzE

wydaTki na rozwóJ gminy
Rewitalizacja budynku tzw. „Trzydziestki”, montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, przebudowa ulicy Wapienickiej wraz  

z powstaniem nowego parkingu oraz budowa motylarni – to kluczowe z zadań inwestycyjnych, których realizację w gminie Jaworze zaplanowano na ten rok.

W budżecie przyjętym 
przez Radę Gminy kwota wy-
datków ustalona została na 
poziomie 35,6 mln zł, co przy 
równoczesnych dochodach 
w wysokości 35,3 mln zł ozna-
cza minimalny deficyt, wyno-
szący dokładnie 263 tys. zł. 
Z zaplanowanych wydatków 
na 2019 r. najwięcej, bo 11,2 
mln zł, czyli ponad 30 procent, 
pochłonie oświata. Istotną po-
zycję zajmują jednak również 
inwestycje, na które zabezpie-
czono łącznie 5,5 mln zł.

W perspektywie obecnego 
oraz kolejnego roku przewi-
dziano rewitalizację „Trzy-
dziestki” w centrum Jaworza. 
Historyczny budynek zaadap-
towany zostanie na potrzeby 
Centrum Usług Społecznościo-
wych, które będzie miejscem 
integracji międzypokolenio-
wej całego jaworzańskiego 
środowiska oraz kulturalnej 
aktywności osób w różnym 

wieku. Po zakończeniu inwe-
stycji właśnie tu przeniesie się 
ze swoją siedzibą m.in. Cen-
trum Kultury, które powstanie 
w miejsce obecnego Ośrod-
ka Promocji Gminy. Zadanie 
pochłonie już teraz 2,3 mln 
zł, z czego 85 proc. stanowią 
środki zewnętrzne pozyskane 
przez gminę.

Istotnym, a zarazem szero-
ko zakrojonym przedsięwzię-
ciem, będzie montaż ogniw 
fotowoltaicznych na obiek-
tach użyteczności publicz-
nej. Rozwiązanie to zostanie 
zastosowane na budynkach 
szkół podstawowych nr 1 
i 2, Przedszkola Publicznego 
nr 2, Ośrodka Zdrowia, Mu-
zeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej, kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy 
ul. Koralowej oraz Urzędu 
Gminy. W sumie 10 syste-
mów w siedmiu lokalizacjach, 
zapewniając energię pochodzą-

cą ze słońca, przyczyni się do 
poprawy jakości powietrza. 
Nadwyżka energii będzie jed-
nocześnie sprzedawana do fir-
my energetycznej. W budżecie 
tegorocznym na wspomnianą 
inwestycję wyasygnowano nie-
co ponad 1 mln zł. Jej finaliza-
cja nastąpi w 2020 r., łącznie 
wynieść ma 1,6 mln zł przy ok. 
60-proc. dofinansowaniu.

Jaworzańskie Muzeum 
z kolei wybuduje w sąsiedz-
twie motylarnię. W nowo-
czesnym budynku w kształcie 
kopuły możliwe będzie space-
rowanie w towarzystwie moty-
li i w barwnej scenerii pełnej 
kwiatów. W środku ustawio-
ne zostaną m.in. inkubatory dla 
larw, dzięki czemu spacero-
wicze oglądać będą wszystkie 
etapy rozwoju motyla, powsta-
nie tu ponadto sztuczne mrowi-
sko. Koszt tej kolejnej atrakcji 
turystycznej w Jaworzu to 300 
tys. zł, z tego 200 tys. zł stano-

wią środki pozyskane z Lokal-
nej Grupy Rybackiej Bielska 
Kraina, resztę zapewni gmina.

W zakresie inwestycji 
drogowych odnotować nale-
ży przewidziane rozpoczęcie 
przebudowy ul. Wapienickiej 
na odcinku od amfiteatru do 
fontanny solankowej w cen-
trum gminy. Zadanie to zakła-
da również budowę w pobliżu 
ogólnodostępnego i bezpłat-
nego parkingu na 100 samo-
chodów. To o tyle ważne, że 
w tej części Jaworza znajdują 
się obiekty takie, jak kościół 
czy amfiteatr, mieści się tu tak-
że chętnie odwiedzany przez 
mieszkańców oraz turystów 
park zdrojowy. Planowany 
koszt całości, przy finansowa-
niu z pieniędzy własnych bu-
dżetu gminy, to ok. 3 mln zł.

Gmina kontynuować będzie 
w tym roku modernizacje dróg 
gminnych wraz z chodnikami. 
Przeznaczono na ten cel kwo-

tę 620 tys. zł, która w trakcie 
roku najprawdopodobniej ule-
gnie zwiększeniu. W działania 
na rzecz bezpieczeństwa wpisu-
je się również montaż nowego 
oświetlenia ulicznego i parko-
wego za przeszło 100 tys. zł.

W budżecie zaplanowano 
także środki na opracowanie 
koncepcji architektonicznej 
budowy nowego przedszkola. 
To pierwszy krok dla dalszych 

zabiegów gminy m.in. o pozy-
skanie środków zewnętrznych 
na wykonanie inwestycji. 
Placówka, która zabezpieczy 
potrzeby wczesnej edukacji 
najmniejszych mieszkańców 
Jaworza, powstanie w centrum 
miejscowości w okolicy szkoły 
nr 1, jednak jej dokładna lo-
kalizacja zostanie określona 
w następstwie prowadzonych 
prac. (MAN)

RADoSŁAW  
oSTAŁKiEWicz,
wójt gminy Jaworze:

Przedłożenie radnym projektu 
budżetu na rok 2019 stało się moż-
liwe dzięki ciężkiej pracy i mądrej 
współpracy, czemu towarzyszyły nie 
zawsze łatwe negocjacje. Niemniej 
jednak w poczuciu odpowiedzial-
ności za naszą gminę udało się 
nam przygotować plan, który – jak 
sądzę – pchnie Jaworze naprzód 
pod względem zrównoważonego 
rozwoju społecznego, gospodarcze-
go, kulturalnego i środowiskowego.

Budżet ten nastawiony jest z 
jednej strony na kontynuację 
inwestycji już wcześniej zapla-
nowanych, jak rewitalizacja bu-
dynku „Trzydziestki” czy montaż 
instalacji fotowoltaicznych, na 
które zostały zdobyte środki ze-
wnętrzne i uzyskane pozwolenia 
na budowę. Nie brakuje w nim 
jednak także zadań nowych, ale 
dla naszej gminy bardzo waż-
nych i potrzebnych, jak choćby 
budowa przedszkola, z którego 
skorzysta w przyszłości wiele 
jaworzańskich rodzin.
Jaworze jest świetnie rozwijającą 
się gminą, a to przede wszystkim 
dzięki swoim mieszkańcom, o 
czym świadczy wzrost wpływów z 
podatku od osób fizycznych. To nie 
powinno jednak zaciemniać fak-
tu, że do wspólnego sukcesu po-
trzebujemy wsparcia z zewnątrz 
– z budżetu Państwa, funduszy 
celowych, środków wojewódzkich 
czy też funduszy unijnych, o które 
nieustannie aktywnie zabiegamy, 
aby realizować działania o strate-
gicznym znaczeniu.

z kilku tegorocznych inwestycji zaplanowanych w gminie Jaworze na plan pierwszy wysuwa się m.in. rewitalizacja budynku tzw. „Trzydziestki”  
w centrum oraz budowa motylarni w okolicy jaworzańskiego Muzeum.

Bieg na finał wośp
Kwotą 25 116 zł zakończyła się zbiór-

ka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy na terenie gminy Jaworze, 
realizowana przez harcerzy z 11. Grun-
waldzkiej Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Impessa”.

I Zimowy Półmaraton Górski „Bieg po 
Zdrój” rozpoczął 27. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Jaworzu. 
W biegu wystartowało ponad dwustu bie-
gaczy, którzy mieli do pokonania w śnie-
gu trasę na Błatnią. Stowarzyszenie „Bieg 
po Zdrój” w tym roku tą zimową odmia-
ną bardzo popularnego letniego biegu po-
stanowiło uatrakcyjnić zbiórkę na rzecz 
WOŚP. – Zarówno sam bieg, jak i pozo-
stałe wydarzenia przygotowane na finał 
Orkiestry, zgromadziły liczne rzesze jawo-
rzan – mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.

Centrum wydarzeń WOŚP była w tym 
roku hala sportowa, stąd wystartował 
bieg, a po południu spotkali się wszy-
scy uczestnicy finału. Rozegrano mecze 
koszykówki, gościem specjalnym była 

drużyna Basket Hills z Bielska-Białej. 
Przeprowadzone licytacje, można było 
zdobyć m.in. przejazd w dożynkowym 
korowodzie bryczką wraz z wójtem, prze-
lot helikopterem z byłym przewodniczą-
cym Rady Gminy Jaworze Mieczysławem 
Brzezickim za sterami, a także wyjątko-
wą piłkę podpisaną przez gości otwarcia 
hali. Wystąpił zespół Red Snow. Na za-
kończenie z Jaworza popłynęło świateł-
ko do nieba, które połączyło wszystkich 
wolontariuszy. (RED)

orSzak po raz pierwSzy
W Jaworzu po raz pierwszy 
w Święto Trzech Króli prze-
szedł orszak.

Orszak sformowano po po-
łudniu, modlitwę poprowadził 
proboszcz parafii rzymskokato-
lickiej w Jaworzu ks. Stanisław 
Filapek. Następnie z parkingu 
przy ul. Pałacowej ulicami Zdro-
jową i Wapienicką orszak dotarł 
do amfiteatru, gdzie na scenie 
czekała Święta Rodzina. Mode-
ratorami „królewskiego pochodu” 
byli Małgorzata Sikora, prezes 
Stowarzyszenia „Opatrzność”, 
i Tadeusz Kostoń, kierownik ar-
tystyczny i dyrygent chóru Scholi 
„Gaudium Providentiae”. Nie za-
brakło również trzech mędrców, 
którzy z gwiazdą betlejemską na 
czele, prowadzili kolędników do 
szopki betlejemskiej, gdzie przed 
żłóbkiem złożyli złoto, kadzidło 

i mirrę. W rolę królów wcielili się 
radny Rady Powiatu Bielskiego 
Jacek Czader (Kacper), wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz (Melchior) 
i przewodniczący Rady Parafial-
nej Bartłomiej Mieszczak (Balta-
zar). Rolę Św. Rodziny odegrali 
państwo Jadwiga i Adam Szeląg.

– Orszakowi towarzyszy-
ła wspaniała atmosfera. Była to 

świetna okazja, aby się spotkać 
i wspólnie zaśpiewać kolędy – 
mówi wójt. W trakcie uroczysto-
ści Małgorzata Sikora wspólnie 
z katechetką siostrą Eliaszą ze 
Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek z Jaworza wręczyły dzieciom 
z obu szkół nagrody za zajęcie 
czołowych miejsc w konkursie 
bożonarodzeniowym. Na koniec 
zgromadzeni odśpiewali kolę-
dy oraz pozowali do wspólnego 
zdjęcia. (UGJ)

Fo
to

: m
at

. U
G 

Ja
w

or
ze

Fo
to

: m
at

. P
ar

aF
ii



10 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plStyczeń 2019

kLuczowa kanaLizacJa
Kilka ważnych zadań zaplanowanych zostało w tegorocznym planie inwestycyjnym gminy Kozy.

Najbardziej znaczącym 
zadaniem, którego realizacja 
rozpocznie się jeszcze w tym 
roku, będzie budowa ponad 
32 km sieci kanalizacyjnej 
wraz z trzema przepompow-
niami ścieków. To najwięk-
sza inwestycja w historii 
gminy, jej szacowany koszt 
całkowity wynosi ok. 50 mln 
zł. Przedsięwzięcie powinno 
zostać zrealizowane do końca 
czerwca 2022 roku. W kolej-
nym roku konieczne jest osią-
gnięcie wymiernego efektu 
ekologicznego, co oznacza, 
że z wybudowanej sieci ko-
rzystać musi wówczas co naj-
mniej 2924 osób.

Inwestycja podzielona 
została na cztery zadania. 

W przeprowadzonym już 
przetargu na jedno z nich, 
obejmujące budowę 8,5 km 
sieci i dwóch przepompowni 
w rejonie Krzemionek (ulice: 
Mostowa, Chmielowa, Krze-
mowa, Sadowa, Św. Walen-
tego, Agrestowa, Bielska, 
Bratków, Malowana) oferty 
złożyło siedmiu wykonaw-
ców. Najniższa zaoferowana 
cena wykonania to 8,6 mln zł, 
zaś najwyższa 20,7 mln zł. 
Jak informuje Urząd Gminy 
w Kozach, otwarcia ofert na 
kolejne zadania przewidziane 
są w lutym i marcu.

Również w bieżącym 
roku, w oparciu o opracowa-
ną w Urzędzie Gminy kon-
cepcję, wykonany będzie 

projekt budowlano-wykonaw-
czy sieci kanalizacji sanitar-
nej w Kozach Gajach. Prace 
związane z tą inwestycją już 
się rozpoczęły, projektanci 
odwiedzają właścicieli po-
sesji, przez które planowa-
ne jest poprowadzenie sieci 
lub zaprojektowanie przy-
łącza. Uzyskanie zgody od 
właścicieli terenu będzie de-
terminować ostateczny prze-
bieg sieci.

W budżecie gminy na rok 
2019 na rozbudowę sieci ka-
nalizacyjnej, projekt dla rejonu 
Kozy Gaje oraz budowę sieci 
w Małych Kozach i okolicy ul. 
Kęckiej zabezpieczono łącznie 
po stronie wydatków kwotę 
blisko 17 mln zł.

Na terenie Kóz realizowa-
ne będą na przestrzeni roku 
liczne zadania drogowe, na 
które przewidziano znaczące 
środki w wysokości 4,5 mln 
zł. Na pierwszy plan wysuwa 
się w tym względzie wyko-
nanie kompleksowej przebu-
dowy górnego odcinka ul. 
Beskidzkiej o długości ok. 
840 m wraz z przebudową 
mostu zlokalizowanego na 
tym odcinku. Inwestycja ta 
zostanie dofinansowana w wy-
sokości 50 procent kosztów 
kwalifikowanych z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019.

Istotną pozycję w wydat-
kach budżetowych zajmuje 

także dokończenie termo-
modernizacji Szkoły Pod-
stawowej nr 1. W ub.roku 
w placówce zamontowana 
została winda, obiekt zyskał 
również nową elewację. Etap 
drugi, na przeprowadzenie 
którego wyasygnowany zo-
stanie prawie 1 mln zł, obej-
mie modernizację kotłowni, 
wymianę źródła ciepła oraz 
wykonanie nowej instalacji 
centralnego ogrzewania w ca-
łym budynku szkolnym.

W tegorocznym budże-
cie zaplanowano ponadto 
m.in. 800 tys. zł na działa-

nia w zakresie ochrony po-
wietrza atmosferycznego 
i klimatu ze szczególnym 
uwzględnieniem dofinanso-
wania dla mieszkańców na 
wymianę starych systemów 
grzewczych, 140 tys. na bu-
dowę oświetlenia ulicznego, 
90 tys. na doposażenie pla-
ców zabaw oraz 240 tys. zł 
na potrzeby adaptacji podda-
sza Urzędu Gminy, pomiesz-
czeń pod funkcjonowanie 
Centrum Usług Wspólnych 
i zakup niezbędnego sprzętu 
komputerowego wraz z opro-
gramowaniem. (RED)

Gmina kozy

JAcEK KALińSKi,
wójt gminy Kozy:

Rozpoczęty niedawno rok trzeba 
uznać za wyjątkowy, gdy spojrzy-
my na to, jak wielką inwestycję 
przyjdzie nam w najbliższych 
miesiącach realizować. Mam 
tu na myśli budowę kolejnych 
kilometrów sieci kanalizacyjnej 
na terenie naszej gminy. To sze-
roko zakrojone i założone w kil-
kuletniej perspektywie zadanie 

jest nie lada przedsięwzięciem 
pod względem organizacyjnym. 
Pochłonie również istotną część 
– bo ponad jedną piątą – wydat-
ków z budżetu we wszystkich ob-
szarach funkcjonowania gminy. 
Nie ma jednak wątpliwości co 
do tego, jak strategiczna to in-
westycja. W pierwszej kolejności 
poprawi jakość życia mieszkań-
ców Kóz, wpisze się również do 
działań proekologicznych, któ-
re zamierzamy konsekwentnie 
wdrażać.
za słuszne uważam twierdze-
nie,  że budżet na rok 2019 
prz yjęty przez Radę Gminy 
jest ambitny i w znacznej mie-
rze zrównoważony. zostało w 
nim ujętych sporo inwestycji 
ważnych z punktu widzenia 
mieszkańców, choć oczywiście 
trzeba mieć pełną świadomość 
wielu potrzeb, wymagających 
jeszcze przeznaczenia funduszy 
w latach kolejnych.

Tegoroczne prace inwestycyjne w gminie Kozy prowadzone będą m.in. na ulicy Beskidzkiej oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

coraz więceJ mieSzkaŃców

Liczebność gminy Kozy na koniec 2018 roku uległa zwiększeniu 
w porównaniu do roku poprzedniego o 39 osób – to jedna z 
najważniejszych informacji wynikających z oficjalnie przed-
stawionych danych. czyni to Kozy niezmiennie najliczniej za-
mieszkałą wsią w Polsce.

12 941 mieszkańców gminy Kozy, 

w tym 6213 to mężczyźni, a 6728 kobiety,

12 772 osoby zameldowane na pobyt stały,

409 par z minimum 20-letnim stażem małżeńskim,

138 urodzenia, po 69 dziewczynek i chłopców,

130 zawartych związków małżeńskich,

117 zgonów, w tym 60 mężczyzn i 57 kobiet,

86 sporządzonych aktów małżeństwa.

noworoczne święTowanie
Pokaz teatru ognia był 

główną atrakcją uroczystego 
przywitania Nowego Roku 
w gminie Kozy.

Efektowny pokaz, który 
w parku przy koziańskim 
Pałacu Czeczów zgroma-
dził spore grono mieszkań-
ców, przygotowany został 
przez Teatr Ognia i Ru-
chu „Arkona”. Widowisko 
przeprowadzono z towarzy-
szącą mu muzyką, co w po-
łączeniu z zimową scenerią 
zapewniło wyjątkowy kli-
mat świętowania.

Noworoczne życzenia 
wszystkim obecnym prze-

kazał wójt gminy Jacek Ka-
liński. – Nadejście nowego 
roku kalendarzowego może 
być dla wielu osób ideal-
nym momentem do podej-
mowania dalszych wyzwań, 
dobrego wykorzystywania 
swojej energii i entuzjazmu. 
Do tego gorąco zachęcam – 
mówi wójt.

Prócz wspólnej impre-
zy w parku kozianie rok 
2019 witać mogli rów-
nież tanecznie. O to zadbał 
Dom Kultury, w którym 
w ten wyjątkowy wieczór 
królowały rytmy dyna-
micznej salsy. (M)

SzkoLna moBiLizacJa

Laureatem ogólnopolskiego 
projektu „Dzieciaki do rakiet” 
została Szkoła Podstawowa nr 
2 w Kozach.

W y r ó ż n i e n i e  t o  j e s t 
w znacznym stopniu następ-
stwem aktywności koziańskiej 
społeczności. Od 19 listopada 
do 18 grudnia ub.roku za po-
średnictwem Internetu odby-
wało się głosowanie na szkoły, 
które zgłosiły zainteresowanie 
udziałem w projekcie „Dzie-
ciaki do rakiet”, promującym 
aktywność fizyczną wśród 
dzieci, ich rodziców i nauczy-
cieli. W gronie aż 600 szkół, 
dzięki imponującej ilości 64 

234 głosów, „dwójka” zajęła 
wysokie 48. miejsce. Nagro-
dzonych sprzętem sportowym 
do tenisa ziemnego zostało 
60 placówek.

– Dziękujemy uczniom, ich 
rodzinom, znajomym i miesz-
kańcom Kóz. Wspierali nas 
nauczyciele, licealiści, ucznio-
wie pozostałych szkół w Ko-
zach, ale też w Bielsku-Białej, 
pracownicy naszych placó-
wek samorządowych. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 
wielu osób możemy cieszyć się 
z sukcesu – zgodnie zaznaczy-
li przedstawiciele koziańskiej 
Szkoły Podstawowej nr 2. (R)

gmina w LiczBach
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Gmina szczyRk

Trudne zimy począTki

Wspaniała zima, mnóstwo 
śniegu i doskonałe warunki 
ściągają do Szczyrku tysią-
ce narciarzy. Ale intensywne 
opady śniegu w pierwszych 
dniach stycznia sprawiły po-
czątkowo sporo kłopotów. 
Paraliż komunikacyjny przy 
głównej drodze przebiegającej 
przez miasto, dzięki energicz-
nym działaniom władz samo-
rządu z burmistrzem Antonim 
Byrdym na czele, szybko zo-
stał opanowany.

śniegu, Jak nigdy

Pierwszy weekend stycz-
nia przyniósł w Szczyrku 
sytuację kryzysową. Od piąt-
kowego popołudnia 4 stycz-
nia opady śniegu przybrały 
na sile, obficie sypało także 
w godzinach nocnych, a i na-
stępnego dnia wcale nie było 
pod tym względem lepiej. 
Spowodowało to szczegól-
ne trudności komunikacyjne 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
942, za której stan odpowie-
dzialny jest Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich. Przy nieustannie 
padającym, a wreszcie i za-
legającym śniegu, problemy 
spiętrzyły się także przez 
niezgodne z prawem po-
zostawienie przez kierow-
ców samochodów w pasie 
drogowym, w pobliżu gon-
doli ośrodka Szczyrk Moun-
tain Resort.

Konieczne wówczas od-
śnieżenie dróg stało się 
przedsięwzięciem logistycz-
nie trudnym, tym bardziej, 
że główne drogi nie znajdu-
ją się w zarządzaniu gminy. 
Ulice Beskidzka, Myśliwska, 
Salmopolska i Wiślańska są 
drogami wojewódzkimi, z ko-
lei za usuwanie śniegu z ul. 
Granicznej, Górskiej, Uzdro-
wiskowej i  Olimpijskiej 
odpowiada Zarząd Dróg Po-
wiatowych.

STanowcze  
decyzJe BurmiSTrza

W następstwie powyżej 
wspomnianych zdarzeń bur-
mistrz miasta Antoni Byrdy 
ogłosił w sobotę 5 stycznia 
w godzinach popołudniowych 
stan zagrożenia, mający zna-
miona klęski żywiołowej. 
Zwołany został sztab kry-
zysowy w celu rozwiązania 
ogromnych problemów i do-
prowadzenia do udrożnienia 
dróg wojewódzkich, powiato-
wych oraz gminnych. Udział 
w nim wzięli przedstawicie-
le zainteresowanych stron, 
a więc władz miasta, Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, Przed-
siębiorstwa Komunalnego 
w Szczyrku oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

– W nocy będzie odwiro-
wywana droga wojewódzka na 
odcinku Biały Krzyż-Solisko. 
W miarę możliwości będzie 
wywożony śnieg od kościoła 
św. Piotra i Pawła w kierun-
ku centrum miasta. Strażacy 
usuwają również połamane 
drzewa – głosił wystosowany 
komunikat. Jednocześnie do 
Szczyrku skierowane zostały 
przez Komendanta Miejskiego 
Policji w Bielsku-Białej do-
datkowe siły, aby możliwie 

szybko i sprawnie ruch „od-
korkować”.

Konkretne działania wdro-
żono w odpowiednim mo-
mencie, spodziewając się 
całkowicie zasadnie dużego 
natężenia ruchu turystów nar-
ciarskich w świąteczny dzień 
6 stycznia. – Doświadczenie 
poprzednich lat, w których 
przecież śniegu było znacznie 
mniej, a i Szczyrk pod wzglę-
dem narciarskim ofertę miał 
uboższą, jasno wskazywało, 
że Święto Trzech Króli to rze-
czywiście czas wzmożonego 
ruchu – tłumaczy burmistrz 
Antoni Byrdy.

z wnioSkami  
na przySzłość

Nazajutrz po burzliwej 
sobocie miasto podało do 
publicznej wiadomości ko-
lejną pozytywną informację. 
Co najważniejsze, w efekcie 
całonocnych prac wirników 
i pługów droga wojewódzka 
została poszerzona i przy-
gotowana, dzięki czemu za-
dbano nie tylko o płynność 
ruchu, ale też bezpieczeń-
stwo. –  Warunki na stokach 
są bardzo dobre, dlatego też 
zapraszamy do aktywnego 
wypoczynku w Szczyrku. Pa-

miętajmy, by nie pozostawiać 
samochodów w pasie drogo-
wym. Prosimy mieszkań-
ców i turystów o korzystanie 
z bezpłatnej komunikacji – 
zaapelował burmistrz.

Dodaje, że zawirowania 
w Szczyrku, będące przede 
wszystkim następstwem skraj-
nych z perspektywy ostatnich 
lat warunków pogodowych, 
pozwoliły na wypracowanie 
kilku bardzo istotnych wnio-
sków na przyszłość. Zdaniem 
Antoniego Byrdego, operator 
odpowiedzialny za odśnieżanie 
dróg gminnych, a wybierany 
w postępowaniu przetargo-
wym, powinien stacjonować 
w Szczyrku, aby na bieżąco 
reagować w podobnego typu 
zagrożeniach. – Gmina peł-
nić mogłaby wtedy rolę ko-
ordynatora działań, bo trzeba 
pamiętać o tym, że temat od-
śnieżania jest u nas szczególnie 
skomplikowany. Dotyczy aż 
38 kilometrów dróg na terenie 
o różnicy wzniesień sięgającej 
300 metrów – wyjaśnia bur-
mistrz.

Jak podkreśla ,  gmina 
w obliczu sytuacji kryzyso-
wej zatrudniła dodatkowo 
pięć firm, już w styczniu wy-
korzystując prawie wszystkie 
środki przewidziane w bu-

dżecie na odśnieżanie dróg 
w bieżącym roku kalenda-
rzowym. Zadbano bowiem 
także o usunięcie śniegu 
z kilku kilometrów w rejo-
nie, gdzie pojedyncze domy 
zostały w wyniku opadów 
pozbawione możliwości do-
jazdu, a nawet dojścia do 
nich. Ponadto, wyselekcjo-
nowano z pomocy społecz-
nej osoby starsze i samotnie 
mieszkające, u których z da-
chów domów zrzucono zale-
gający śnieg, dostarczono im 
również żywność. – Bardzo 
cenne okazało się tu zaanga-
żowanie naszych strażaków 
oraz służb GOPR, za co na-
leżą się słowa podziękowania 
– zauważa burmistrz Byrdy.

Inny ważny problem, któ-
ry wymaga rozwiązania to 
znalezienie odpowiedniego 
miejsca, gdzie można będzie 
wywozić nadmiar śniegu. 
Przepisy są w tym względzie 
restrykcyjne. Gmina praw-
nie nie może usuwać śnie-
gu z tych dróg, za których 
utrzymanie nie odpowiada, 
jednocześnie miejsce jego 
składowania musi spełniać 
jasno określone kryteria, 
m.in. odległości co najmniej 
100 m od rzeki. Na wyobraź-
nię działa również fakt, że 1 
metr sześcienny mokrego 
śniegu waży aż 800 kg, co 

stwarza trudności związane 
z jego usuwaniem.

Z racji bardzo dużego na-
tężenia ruchu miłośników 
zimowych aktywności, a co 
za tym idzie dynamicznego 
odzyskiwania przez Szczyrk 
miana głównego kurortu nar-
ciarskiego w kraju, gmina 
rozważa przygotowanie na 
kolejną zimę większej licz-
by parkingów miejskich. Za 
pozostawienie samochodu 
w specjalnie wyznaczonych 
do tego miejscach pobiera-
na będzie opłata. – Parkingi 
w naszym mieście wpraw-
dzie są, ale uważamy, że do-
celowo konieczne będzie ich 
zwiększenie. Kluczowe jest 
to, aby kierowcy nie decy-
dowali się na „samowolkę” 
i pozostawiali swoje samo-
chody w miejscach do tego 
przeznaczonych, a nie za 
wszelką cenę blisko ośrodka 
narciarskiego i jeszcze ko-
niecznie bezpłatnie – mówi 
Antoni Byrdy.

Przypomina, że w obec-
nym sezonie zimowym gmi-
na zadbała o to, aby turyści 
i mieszkańcy mogli korzystać 
z darmowych skibusów. Kur-
sy zostały dostosowane do 
potrzeb, uruchomiono ponad-
to nowe połączenie dowożące 
na Biały Krzyż.

MARciN NiKiEL

ANToNi ByRDy,
burmistrz Szczyrku:

Jak mieliśmy okazję przekonać się 
w przeszłości, bezśnieżne zimy nie 
są dla takiego turystycznego mia-
sta, jak Szczyrk niczym dobrym. 
Ale nie można zapominać i o tym, 
a początkiem roku byliśmy tego 
świadkami, że nadmiar śniegu 
powoduje ogromne utrudnienia, 
które mieszkańców dotykają w 
szczególności. Komplikują po-
ruszanie się, parkowanie pojaz-
dów i wywołują szereg innych 
kłopotów. Poirytowanie w takiej 
sytuacji jest zrozumiałe, choć 
oczywiście doskonale wiemy, że 
na zjawiska pogodowe wpływu 
nie mamy.
ogłoszenie w Szczyrku stanu 
mogącego prowadzić do klęski 
żywiołowej ocenić należy z per-
spektywy czasu jako słuszną 
decyzję. ilość śniegu, jaka w 
krótkim czasie spadła w mie-
ście, była naprawdę potężna i 

tylko stanowcza reakcja mogła 
dopomóc w szybkim i doraźnym 
rozwiązaniu wielkich proble-
mów komunikacyjnych. Niemal 
błyskawicznie odpowiednie służ-
by zainteresowały się sytuacją, 
doprowadzając główne drogi do 
stanu umożliwiającego w miarę 
normalny ruch.
chciałbym podkreślić to, że z 
konsekwencjami tak dużych 
opadów ze wszystkich sił walczy-
li również pracownicy naszego 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go. Robili, co mogli, aby mimo 
tak wyjątkowej aury dało się w 
naszym mieście normalnie funk-
cjonować. zdarza się niestety, 
że złość wywołana u niektórych 
osób trudnymi warunkami sku-
pia się właśnie na nich. Dlatego 
zwracam się z gorącą prośbą o 
wyrozumiałość, powściągnięcie 
swoich negatywnych emocji i 
zachowanie zwykłego szacunku 
dla drugiego człowieka. odzwy-
czailiśmy się w ostatnich latach 
od tak śnieżnych zim. Uważam, 
iż trzeba w takiej sytuacji sobie 
pomagać, tym bardziej, że kolej-
ne miesiące sezonu wysokiego 
jeszcze przed nami.
Ta zima już pokazała, że musimy 
całkowicie przebudować struktu-
rę Przedsiębiorstwa Komunalne-
go, podzielić Szczyrk na enklawy 
i dokonać uzupełnienia dodatko-
wymi firmami odśnieżającymi, 
najlepiej funkcjonującymi na 
danym osiedlu.

Poprawiająca się infrastruktura narciarska czyni dziś Szczyrk atrakcyjnym kierunkiem do uprawiania zimowych aktywności. całe rzesze osób chętnie 
korzystają przede wszystkim z tras zlokalizowanych na stokach Skrzycznego, gdzie funkcjonują dwa największe ośrodki narciarskie.

odśnieżanie głównej drogi przebiegającej przez Szczyrk leży w gestii zarządu Dróg Wojewódzkich. Decyzje 
podjęte przez burmistrza miasta w dniach szczególnego natężenia komunikacyjnego pozwoliły na sprawne 
udrożnienie ruchu.
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Gmina wilamowicE

Jedna Trzecia na inweSTycJe
Ponad 28 mln zł planuje w tym roku wydać Gmina Wilamowice na inwestycje. Większość tej kwoty pochłonie oczekiwana i bardzo potrzebna rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim.

Wysokość wydatków tego-
rocznego budżetu Gminy Wila-
mowice wyniosą ponad 93 mln 
zł, z tego 28 mln zł stanowić 
będą inwestycje. Rozpoczęła 
się m.in. długo oczekiwana 
rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Zasolu Bielańskim. 
Wraz z budową kanalizacji 
sanitarnej pochłonie ona po-
nad 20 mln zł. Warto jednak 
podkreślić, że gminne pienią-
dze zasilą tę inwestycje kwo-
tą 6,78 mln zł, zaś 7,8 mln 
pochodzić będzie z pożyczki 
ekologicznej, a 5,5 mln z do-
finansowania ze środków Unii 
Europejskiej. – Nowa, o wie-
le większa od obecnej oczysz-
czalnia umożliwi stworzenie 
gęstej sieci kanalizacyjnej 
najpierw w samym Zasolu, 
a w następnych latach także 
w Odsolu oraz na Harszów-
kach w Hecznarowicach i po 

sąsiedzku w Pisarzowicach. 
A sprawna sieć kanalizacyjna 
to konieczny warunek rozwo-
ju każdej gminy – wyjaśnia 
burmistrz Marian Trela. Inną 

mniejszą inwestycją ekolo-
giczną będzie budowa sieci 
kanalizacyjnej w Pisarzowi-
cach w rejonie ul. Widoko-
wej, Krajobrazowej, Rolniczej 
i Zacisznej, również z udzia-
łem dofinansowania z fundu-
szy zewnętrznych.

W tym roku nie zabrak-
nie inwestycji drogowych. 
Z tych o większym znacze-
niu należy wymienić I etap 
budowy chodnika wzdłuż ul. 
Szkolnej w Pisarzowicach, od 
ronda w stronę Kóz, budo-
wę kładki dla pieszych przy 
szkole w Starej Wsi, a także 
przebudowę ul. Krakowskiej 
od ronda w Wilamowicach 
do OSP w Hecznarowicach. 
Do tej ostatniej inwestycji 
na drodze powiatowej Gmi-

na Wilamowice dołoży swoją 
część, jej administrator – Po-
wiat Bielski – zabiega o do-
finansowanie modernizacji 
ze środków pomocowych. 
Na budowę nowych punktów 
oświetlenia ulicznego w róż-
nych częściach gminy zostanie 
wydanych 100 tys. zł.

Drugą inwestycją pod 
względem wielkości zapla-
nowanych wydatków będzie 
w tym roku budowa sali gim-
nastycznej wraz z niezbęd-
nym zapleczem przy Szkole 
Podstawowej w Dankowi-
cach. Pochłonie ona ponad 
2 mln zł. Z inwestycji spor-
towych i rekreacyjnych war-
to też wymienić rozpoczęcie 
zagospodarowania terenu re-
kreacyjnego i budowę boiska 

piłkarskiego w Starej Wsi, co 
łącznie będzie kosztować ok. 
1,8 mln zł (w tym roku – 750 
tys. zł). Również w Starej Wsi 
powstanie plac zabaw (220 
tys. zł), zaś w Zasolu Bielań-
skim siłownia zawnętrzna (29 
tys. zł). Z dofinansowaniem 
z funduszy unijnych zaplano-
wano również budowę placu 
zabaw w Pisarzowicach oraz 
przy LKS Dankowice.

Wsparcie dla pięciu jedno-
stek Ochotniczych Straży Po-
żarnych na gotowość bojową 
pochłonie 185 tys. zł, z kolei dla 
organizacji sportowych i stowa-
rzyszeń – 250 tys. zł. 300 tys. zł 

zostało przeznaczonych na tego-
roczną realizację programu ogra-
niczenia niskiej emisji poprzez 
dotacje na wymianę kotłów.

Burmistrz Marian Trela 
dużą wagę przykłada rów-
nież do przygotowania kom-
pletnej dokumentacji budowy 
dwóch przedszkoli – w Hecz-
narowicach i Pisarzowicach. 
Umożliwi to powstanie tych 
placówek w najbliższych 
latach. Gmina Wilamowi-
ce zabiega również o środki 
na kontynuację rozbudowy 
Domu Kultury w Pisarzowi-
cach, co pozwoli oddać obiekt 
do użytku w tym roku. (ŁU)Ul. Szkolna w Pisarzowicach na kolejnym odcinku zyska chodnik.
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Budowa oczyszczalni ścieków zasolu Bielańskim już się rozpoczęła.

MARiAN TRELA,
burmistrz Wilamowic:

Przygotowaliśmy budżet ambitny, 
ale konieczny do realizacji, jeśli 
chcemy, aby nasza gmina w dal-
szym ciągu harmonijnie się roz-
wijała. Przede wszystkim trzeba 
zwrócić uwagę na największą 
inwestycję, a więc znaczącą roz-

budowę oczyszczalni ścieków w 
zasolu Bielańskim i towarzyszącej 
temu sieci kanalizacyjnej. To po-
nad dwie trzecie naszych środków 
inwestycyjnych w tym roku, jed-
nak rozbudowa pozwoli na ska-
nalizowanie w kolejnych latach 
znacznych obszarów, nie tylko w 
zasolu. Bez tego trudno myśleć o 
rozwijaniu budownictwa, które w 
naszej gminie, chcę przypomnieć, 
bardzo intensywnie się rozwija.
Nie zapominamy jednak także 
o innych dziedzinach, oświacie, 
sporcie i rekreacji czy też o dro-
gach. Trzeba podkreślić, że wiele 
projektów dochodzi do skutku, 
ponieważ wcześniej przygoto-
waliśmy niezbędną dokumenta-
cję, jednocześnie łączymy różne 
źródła finansowania, nie tylko 
pieniądze z naszego budżetu. To 
pozwala na powiększenie zakresu 
naszych działań rozwojowych.

w ryTmach Serc gracJi

Początkiem stycznia dziewczę-
ta z Akademii Mażoretek „Gra-
cja” wystąpiły podczas Koncertu 
Noworocznego w Domu Kultury 
w Brzeszczach.

Mażoretki „Gracja” działają pod 
patronatem Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wilamowicach 
oraz Powiatowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej „Art” w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Noworoczne Kon-
certy, podczas których dziewczęta 
prezentują efekty całorocznej pracy, 
stały się już tradycją. W Brzeszczach 
wystąpiły wszystkie grupy kierowa-
ne przez Teresę Nycz, prezentując 

układy taneczne przygotowane przez 
choreograf Marcelinę Grzędowską. 
Szczególnie podobały się te prezen-
tacje, które zdobyły czołowe miej-
sca podczas przeglądów i Mistrzostw 
Polski w ostatnim roku.

Wspólnie z tancerkami zapre-
zentowała się również orkiestra 
dęta „Starowsianka” pod kierow-
nictwem Przemysława Drabczyka. 
Gośćmi koncertu oprócz rodziców 
i przyjaciół mażoretek, ich sympa-
tyków oraz sponsorów, byli rów-
nież burmistrz Wilamowic Marian 
Trela i starosta bielski Andrzej 
Płonka. (MJ)

noworoczne SpoTkania
Społeczności sołectw Dan-
kowice i Pisarzowice zor-
ganizowały tradycyjne 
Spotkania Noworoczne.

Od dawna osoby z róż-
nych miejscowych orga-
nizacji i stowarzyszeń, 
angażujących się w życie 
społeczne swoich miejsco-
wości, spotykają się na po-
czątku roku, aby w mniej 
oficjalnej atmosferze po-
rozmawiać i pośpiewać. 
Spotkania Noworoczne to 
także okazja do złożenia so-
bie życzeń. W Dankowicach 

w sobotę 12 stycznia wspól-
nym odśpiewaniem kolę-
dy „Wśród nocnej ciszy” 
członkinie Koła Gospodyń 
w Dankowicach rozpoczę-
ły Spotkanie Noworoczne. 
Wśród gości byli burmistrz 
Marian Trela, dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury Aleksander Nowak, 
przedstawiciele miejsco-
wych organizacji, radni oraz 
sołtys Tadeusz Grzywa wraz 
z członkami Rady Sołeckiej. 
Spotkanie odwiedziły także 
panie z zaprzyjaźnionego 
Domu Dziennego Pobytu 

w Czechowicach-Dziedzi-
cach, którego pensjonariuszy 
od wielu już lat odwiedza ze-
spół „Dankowianie”. Wła-
śnie ten zespół wystąpił 
z koncertem kolęd, a następ-
nie z wesołymi piosenkami.

Z kolei w Pisarzowicach 
uroczystą kolację w sobo-
tę 5 stycznia zorganizowali 
członkowie Rady Sołeckiej. 
Sala, udostępniona przez 
pisarzowickich strażaków, 
udekorowana odświętnie, 
stwarzała bożonarodze-
niowy nastrój. Spotkanie 
rozpoczął specjalną pasto-
rałką Zespół Regionalny 
„Pisarzowianki”. Wśród 

zaproszonych gości nie za-
brakło burmistrza, sołtysa 
Stanisława Peszela, radnych 
i przedstawicieli organizacji 
społecznych działających 
w Pisarzowicach. Spotkanie 
było okazją do podsumowa-
nia roku 2018 i podzięko-
wań. Po tych wystąpieniach 
z koncertem nowych pasto-
rałek przy akompaniamen-
cie Stanisława Olearczyka 
wystąpiły znowu „Pisarzo-
wianki”, a także orkiestra 
miejscowej OSP. Tradycyj-
nie potrawy przygotowały 
panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Pisarzowi-
cach. (AS, cP, SP)
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pyłomierze w Jaworzu
Trzy pyłomierze zosta-

ły zamontowane w różnych 
punktach Jaworza. Przecho-
dzą testy, ale już wskazują ja-
kość powietrza.

Jak wyjaśnia wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 
pyłomierze mają za zadanie 
przede wszystkim uświada-
miać mieszkańców o stopniu 
zanieczyszczenia powietrza. – 
Sami musimy się przekonać, 
że czyste powietrze zależy 
przede wszystkim od nas, od 
tego, w jaki sposób tu na miej-
scu ogrzewamy nasze domy 
– mówi wójt. Jeden z pyło-

mierzy został zainstalowany 
w rejonie kaplicy w Jawo-
rzu Nałężu, drugi wzbogacił 
wyposażenie stacji meteoro-
logicznej na Szkole Podstawo-
wej nr 1 w centrum, a trzeci na 
Przedszkolu nr 2.

Wskazania pyłomierzy są 
już dostępne na stronie „Czy-
ste Jaworze” na gminnym por-
talu. Tym samym uzupełniły 
wyniki uzyskiwane ze stacji 
meteorologicznej z SP nr 1, 
która od półtora roku bardzo 
szczegółowo informuje o pa-
nujących w Jaworzu warun-
kach pogodowych. (Ł)

koTły do wymiany

Gmina Kozy kontynuuje 
realizowany od poprzednie-
go roku program wymiany 
źródeł ogrzewania w budyn-
kach mieszkalnych.

Kolejny nabór wniosków 
od mieszkańców o włącze-
nie do Programu Ogranicza-
nia Niskiej Emisji potwierdził 
niesłabnące zainteresowanie 
tym projektem. Wnioski zło-
żyły 133 osoby, przy czym 
blisko połowa z tego wskaza-
ła najefektywniejsze rozwią-
zanie, a więc chęć wymiany 
nieekologicznych kotłów wę-
glowych na nowoczesne ko-
tły gazowe. – Celem działań 
podejmowanych przez gmi-
nę w tym zakresie jest kon-
sekwentne doprowadzanie do 
poprawy jakości powietrza. 
Obserwujemy wyraźnie, że 
w naszym środowisku panu-
je coraz większa świadomość 
tego, jak priorytetowa to kwe-
stia – podkreśla wójt gminy 
Kozy Jacek Kaliński.

Dodaje, że wymianę kotłów, 
które nie spełniają obecnych 
norm ekologicznych na no-

woczesne kotły 5 klasy emisji 
lub na ogrzewanie gazowe, za-
warto w Planie Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla gminy Kozy. 
Realizację zadania wyznaczono 
od 2018 r. w okresie trzyletnim 
z perspektywą na kolejne lata.

W roku bieżącym przewi-
dziano wymianę 120 kotłów. 
Regulamin określający zasady 
i tryb udzielania, a także spo-
sób rozliczania dotacji celowej 
na dofinansowanie inwestycji 
z zakresu modernizacji źródeł 
ciepła, przewiduje różne wa-
rianty wsparcia dla wniosko-
dawców. Dofinansowanie na 
poziomie 60 procent kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 6 tys. zł, możliwe 
jest w przypadku wymiany sta-
rego kotła węglowego bądź ga-
zowego na odpowiednio nowy. 
Z kolei 80 proc. (ale nie więcej 
niż 8 tys. zł) uzyskać można 
na wymianę kotła węglowego 
na gazowy. Pamiętać należy, 
że dotacja udzielana jest wy-
łącznie na modernizacje re-
alizowane w okresie trwania 
programu. (M)

Podgórskie Kozy intensywnie walczą z zanieczyszczeniem powietrza.
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eLekTroBuS na TeSTach
Kolejny autobus elektryczny 
testowało w styczniu Przed-
siębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej w Czechowicach-
Dziedzicach. Przewoźnik 
zamierza pozyskać w przy-
szłości środki na zakup tego 
rodzaju nowoczesnego i eko-
logicznego pojazdu.

Plany czechowickiego prze-
woźnika wpisują się w starania 
gminy, mające na celu popra-
wę jakości powietrza w mie-
ście, obniżenie poziomu hałasu 
oraz podniesienie komfortu 
użytkowania komunikacji pu-
blicznej. Autobus elektryczny 
cechuje się bowiem niezaprze-
czalnymi walorami. W miejscu 
eksploatacji nie emituje spa-
lin, jest przy tym bardzo cichy 
i nieuciążliwy. Ma mniejszy 
zakres przeglądów technicz-
nych, dzięki czemu nie generu-
je szkodliwych dla środowiska 
odpadów w postaci zużytych 
filtrów czy też olejów.

Od 14 do 25 stycznia na 
kilku liniach ulicami gmi-
ny Czechowice-Dziedzi-

ce poruszał się czeski SOR 
EBN11. To autobus, który 
umożliwia podróż aż 92 pa-
sażerom, w tym nawet 29 na 
miejscach siedzących. Do-
puszczalna masa całkowita 
czeskiego elektrobusu to 16 
ton. Wyposażony jest w sil-
nik asynchroniczny trakcyjny 
TAM-Pragoimex o mocy 120 

kW, zasilany przez litowo-jo-
nowe baterie Varty. Średni 
czas ładowania pojazdu to od 
6 do 8 godzin, zasięg autobusu 
wynosi ok. 150 km.

Przypomnijmy, że latem 
ub.roku czechowickie PKM 
testowało już autobus elek-
tryczny marki Solaris. Testy 
te miały pokazać ekonomi-

kę użytkowania tego rodzaju 
pojazdu w warunkach cze-
chowickiej komunikacji miej-
skiej. Podsumowania wyników 
istotnie prowadzą do wniosku, 
iż eksploatacja elektrobusu 
jest rozwiązaniem znacznie 
tańszym w porównaniu do 
autobusów z tradycyjnym na-
pędem. (MA)

wiLamowice wchodzą w foTowoLTaikę
Ponad 300 mieszkańców 

gminy Wilamowice chce zain-
stalować systemy fotowoltaicz-
ne na swoich budynkach wraz 
z pompami ciepła. Samorząd 
stara się o pozyskanie na ten 
cel pieniędzy, bo to jeden ze 
skuteczniejszych sposobów na 
ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza spowodowanych 
ogrzewaniem domów.

Program dotyczy dokładnie 
312 budynków prywatnych, na 
których mieszkańcy chcą za-
instalować panele fotowolta-
iczne. Do tej instalacji dojdzie 
pompa cieplna, w ten sposób 
oba urządzenia stworzą za-
mknięty system pozyskiwania 
darmowej energii, wykorzy-
stanej do ogrzewania domu, 
także wody, a latem do chło-
dzenia.

W odróżnieniu od znanych 
kiedyś paneli słonecznych 

urządzenia fotowoltaiczne są 
dużo trwalsze, toteż przy od-
powiednim dofinansowaniu 
inwestycja zwróci się miesz-
kańcom w ciągu kilku lat. 
W regionie za mało jest tego 
typu urządzeń, aby wyrobić 
sobie na ten temat własne 
zdanie, ale założenia pozwa-
lają uznać właśnie taki system 
za najmniej zanieczyszczają-
cy środowisko i stanowiący 
na dodatek źródło darmowej 

energii. W naszym regionie 
Wilamowice są kolejną gmi-
ną, która w ten sposób chce 
ograniczyć smog, a więc 
wyjątkowo szkodliwe za-
nieczyszczenie powietrza 
spowodowane ogrzewaniem 
nieodpowiednimi paliwami, 
przede wszystkim złej jako-
ści węglem.

W gminie Wilamowi-
ce domy mieszkańców, któ-
rzy zgłosili się do programu, 

przeszły audyt, który pozwolił 
wskazać najbardziej optymal-
ne dla budynku rozwiązanie, 
tzn. określił wielkość ko-
niecznego urządzenia foto-
woltaicznego. – Czekamy na 
rozstrzygnięcie Urzędu Mar-
szałkowskiego, który ma fun-
dusze na tego rodzaju projekty 
– wyjaśnia burmistrz Wila-
mowic Marian Trela. Chodzi 
o 25 mln zł, które pozwolą na 
udzielenie 85 proc. dofinan-
sowania do zamontowania 
urządzeń. Właściciel budyn-
ku zobowiązuje się, że doło-
ży brakujące 15 proc. i będzie 
ogrzewał dom już tylko z wy-
korzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. – Chcemy 
procedurę przeprowadzić jak 
najszybciej, aby zdążyć z za-
montowaniem instalacji przed 
kolejnym sezonem grzewczym 
– dodaje burmistrz.  (ŁU)
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moŻemy paLić gazem
Większość z nas jest gotowa stosować do ogrzewania kotły gazowe zamiast węglowych,  

pod warunkiem, że ktoś pomoże nam sfinansować wymianę urządzenia.

Tak wynika z badań an-
kietowych serwisu Oferteo, 
jakie przytacza Polska Agen-
cja Prasowa. Ankietę serwis 
internetowy przeprowadził 
wśród grupy osób ogrzewają-
cych swoje domy i mieszkania 
m.in. węglem, które zamie-
rzały zakupić opał u dostaw-
ców. Raport potwierdza, że 
indywidualni nabywcy węgla, 
tzw. ekogroszku czy drewna, 
zdają sobie sprawę, że rezy-
gnacja z używania tych paliw 
może obniżyć poziom smogu. 
Tak uważa aż 71 proc. ankie-
towanych. Ale już zdania co do 
tego, czy samorządy powinny 
zakazać ogrzewania paliwa-
mi stałymi, są podzielone. Co 
trzeci badany, dokładnie 34 
proc., zgadza się z takim na-
kazem, jednak pod warunkiem, 
że samorząd w całości sfinan-
suje koszty wymiany pieców. 
Jednak kolejnym 26 proc. an-
kietowanym wystarczyłoby 
sfinansowanie choćby części 
kosztów. 6 proc. badanych 
uznało, że zakaz powinien 
być wprowadzony bez żadnych 
wyjątków, z kolei 30 proc. an-
kietowanych jest przeciwnych 
takiemu zakazowi.

To znaczna zmiana w po-
równaniu z tym, co jeszcze kil-
ka lat temu słyszeli pracownicy 
samorządowi, rozeznający się 
w skali zapotrzebowania na wy-
mianę pieców. W przygotowa-
nych projektach ograniczenia 
niskiej emisji o wymianie „kop-
ciucha” na kocioł gazowy nikt 
nie chciał słyszeć. Nawet piece 
węglowe, zaprojektowane tak, 

aby można w nich było używać 
tylko dobrego jakościowo opału 
nie cieszyły się popularnością. 
Tę zmianę w opinii użytkow-
ników kotłów węglowych 
można tłumaczyć wzrostem 
świadomości szkodliwości dla 
zdrowia własnej rodziny pale-
nia najtańszym paliwem. Dziś 
już jesteśmy skłonni płacić za 
lepsze paliwo, ale potrzebuje-

my wsparcia przy kosztownej 
wymianie kotła.

Warto przytoczyć też inne 
odpowiedzi. Badani zgadzali 
się ze stwierdzeniem, że smog 
negatywnie wpływa na ludzkie 
zdrowie (95 proc. odpowie-
dzi). Wśród schorzeń, wywo-
ływanych przez niską emisję, 
wymieniali najczęściej niewy-
dolność oddechową (73 proc.), 
alergię i astmę (60 proc.). Re-
spondenci byli bardziej scep-
tyczni w ocenie, czy smog 
wpływa na rozwój chorób no-
wotworowych. Zgodziło się 
z tym 41 proc. z nich, na dole-
gliwości układu krwionośnego 
i serca wskazało 40 proc., a na 
choroby układu odpornościo-
wego – 29 proc.

Według specjalistów, za 
zanieczyszczenie powietrza 
odpowiada przede wszyst-
kim tzw. niska emisja, czyli 
spaliny powstające w wyni-
ku ogrzewania mieszkań za 
pomocą pieców i kotłów na 
paliwa stałe. Dopiero na dru-
gim miejscu wśród najwięk-
szych źródeł wymieniają 
przemysł, transport drogo-
wy, energetykę i rolnictwo. 
Jednak w ankiecie badani 

najczęściej wskazywali na 
zanieczyszczenia przemy-
słowe jako główną przyczynę 
smogu (42 proc.), a dopiero 
na drugim miejscu na zanie-
czyszczenia z palenisk do-
mowych (36 proc.), zaś na 
trzecim transport (14 proc.). 
Niewielki odsetek responden-
tów wskazał na ukształtowa-
nie terenu lub klimat.

Serwis Oferteo, cyklicznie 
przeprowadzający ankiety, 
podaje, że najpopularniej-
szym paliwem w Polsce od 
lat pozostaje ekogroszek. 
W 2018 r. zainteresowanych 
było nim 49 proc. osób, które 

poszukiwały opału do ogrze-
wania mieszkania lub domu. 
Mniej niż co trzeci ankieto-
wany (31 proc.) interesował 
się ekologicznym pelletem 
drzewnym. Tradycyjny wę-
giel kamienny zamówiło na-
tomiast 13 proc. badanych. 
Przewaga ekogroszku w du-
żej mierze wynika z kosztów. 
Wybierając opał ankietowa-
ni przede wszystkim kierują 
się względami ekonomicz-
nymi (67 proc.), a dopiero 
w dalszej kolejności zwracają 
uwagę na ekologię (48 proc.) 
i warunki dostawy paliwa (29 
proc). (R)

EkoloGia
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W drugiej połowie stycznia w 
naszym regionie właściwie nie-
ustannie notowane są znaczne 
przekroczenia stężeń szkodliwych 
substancji w powietrzu, przede 
wszystkim pyłów PM2,5 i PM10. 
To oznacza, że ciągle wielu z nas 
ogrzewa domy najgorszej jakości 
paliwem – złym węglem i śmie-
ciami.
Wartości stężenia pyłu PM10 w 
regionie regularnie od tygodnia 
sięgają, a najczęściej sporo prze-
kraczają, wartość 100 mg/m3 przy 
normie wynoszącej 50. W ponie-
działek 28 stycznia nad aglome-
racją katowicką stężenie pyłów 
zawieszonych przekroczyło normę 
aż 6-krotnie. Alarmowy czerwony 
kolor przekroczeń zapalił się rów-
nież na mapie w czechowicach-
-Dziedzicach, Wilamowicach i w 

bielskich Komorowicach. Główny 
inspektorat ochrony Środowiska 
ostrzega, aby w takich dniach 
unikać wychodzenia z domu i 
przebywania na świeżym powie-
trzu, dotyczy to zwłaszcza osób 
chorych, starszych, kobiet w cią-
ży oraz dzieci, przede wszystkim 
małych.
Przyczyną utrzymywania się tak 
wysokich stężeń są niekorzystne 
w tym wypadku warunki me-
teorologiczne, powodujące, że 
zanieczyszczenia w powietrzu 
nie rozpraszają się wystarczają-
co szybko. Ale zanieczyszczenia 
w powietrzu mają swoje źródło 
– GioŚ określa je jako „emisję z 
sektora bytowo-komunalnego”, 
a więc mówić wprost z „kopciu-
chów”, pieców, w których spalane 
jest złej jakości paliwo. (R)

czujniki mierzące stan zanieczyszczenia powietrza pozwalają uświadamiać, 
jak wiele jest w tej sprawie do zrobienia.

naBór na pracownie
Wojewódzki  Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Ka-
towicach ogłosił 5. edycję 
konkursów na utworzenie 
tzw. zielonych pracowni. 
Udział w nich wziąć mogą 
szkoły podstawowe i śred-
nie oraz organy prowadzące 
placówki oświatowe na tere-
nie województwa.

Konkurs „Zielona Pra-
cownia_Pro jek t ’2019” 
skierowany jest do szkół 
podstawowych (klasy 4-8) 

i średnich, które nie otrzy-
m a ł y  d o f i n a n s o w a n i a 
w poprzednich edycjach. 
Obejmuje utworzenie pro-
jektu szkolnej pracowni na 
potrzeby nauk przyrodni-
czych, biologicznych, eko-
logicznych, geograficznych, 
geologicznych czy chemicz-
no-fizycznych. Ocenie wnio-
sku złożonego przez daną 
placówkę podlegać będzie 
pomysł na zagospodaro-
wanie pracowni – jej funk-
cjonalność, innowacyjność 
rozwiązań, różnorodność po-

mocy dydaktycznych. Mak-
symalna wysokość nagrody 
nie może przekroczyć 20 
procent kosztu całkowitego 
wdrożenia projektu i stano-
wić kwoty wyższej niż 7,5 
tys. zł. Termin składania 
wniosków upływa 31 stycz-
nia br.

Z kolei organów prowa-
dzących placówki oświato-
we dotyczy konkurs „Zielona 
Pracownia’2019”. Mogą one 
uzyskać dofinansowanie dla 
podległych szkół podstawo-
wych (kl. 4-8) bądź średnich 

w formie dotacji na utwo-
rzenie ekopracowni. Dotacja 
będzie udzielana z uwzględ-
nieniem efektów zadania 
i możliwości finansowych 
Funduszu do wysokości 80 
proc. kosztów kwalifiko-
wanych z zastrzeżeniem, że 
maksymalna kwota nie może 
być wyższa niż 30 tys. zł. 
Wnioski w tym przypadku 
przyjmowane będą od 15 do 
29 marca br.

Szczegółowe informa-
cje oraz niezbędne doku-
menty dla wnioskodawców 
dostępne są na stronie in-
ternetowej www.wfosigw.
katowice.pl. (R)

Funkcjonalne zielone pracownie utworzone zostały w ostatnim czasie m.in. w 
szkołach na terenie gminy Bestwina.
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kultuRa

z prac poSeLSkich

podziękowania animaTorom kuLTury
Podczas Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury starosta Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego  

Jan Borowski nagrodzili twórców i animatorów kultury.

zd
Ję

cia
: m

ir
oS

ła
w

 łU
ka

Sz
Uk

Medale 20-lecia Powiatu Bielskiego dla twórców kultury otrzymali m.in. Bogdan Kocurek, 
dyrektor Książnicy Beskidzkiej, Jolanta Danek, wicedyrektor MGoK w Wilamowicach, 
Marek Małecki, dyrektor Domu Kultury w Kozach, Aleksander Nowak, dyrektor MGoK 
w Wilamowicach, poeta Juliusz Wątroba, malarz Florian Kohut oraz aktor Kuba Abra-
hamowicz.

Wśród wyróżnionych animatorów kultury znaleźli się także m.in. Adam Hałat z Kóz, 
Barbara Gacek i Maria Tolarczyk z Porąbki, Edward Kruczek i zofia Górna ze Szczyrku, 
Anna Sznajder i Bożena Tobiasz z Wilkowic, Beata Nycz oraz cecylia Puzoń z Wilamowic.

za współorganizację wydarzeń ze Starostwem Powiatowym uhonorowani 
zostali zygmunt Gawlas i Henryk Skrzyżala, Alicja Raszka-Micherdzińska, 
sekretarz Gminy Wilkowice, oraz Agnieszka Sech, dyrektor GoK „Promyk” 
w Bystrej, a także Anna Jezierska, dyrektor GoK w Porąbce.

Gratulacje złożono kierownikom zespołów, które ob-
chodziły jubileusz: Janinie Rosiek z Amatorskiego chóru 
„cantica” z Bystrej, Danucie Pawlus z zespołu Regionalne-
go „Jaworze”, Januszowi Kobzie z zespołu Regionalnego 
„Dudoski” oraz Alicji Dusik z zespołu Regionalnego Pieśni 
i Tańca „Wilamowice”.

Wyróżnienia przyznano animatorom kultury, m.in. Annie Puczce oraz Magdalenie 
Wodniak-Foksińskiej z Bestwiny, Jadwidze Grygierczyk, Marii Kubik, Tomaszowi 
Januszowi oraz Jackowi cwetlerowi z czechowic-Dziedzic, Krzysztofowi Przemyko-
wi z Jasienicy, a także Ryszardowi Stanclikowi oraz Andrzejowi Śliwce z Jaworza.

Przed uczestnikami spotkania noworocznego wystąpił zespół 
Dudoski, który w ub.roku obchodził 35-lecie działalności.

JuBiLeuSz z JaSełkami
Podczas kolejnych „Beskidz-
kich jasełek integracyjnych” 
Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym 
„Serce dla Serca” świętowało 
20-lecie istnienia. – To pięk-
ny jubileusz, zasługujący na 
szczególny podziw i szacunek 
z racji prowadzonej przez 
Stowarzyszenie działalności 
– mówi aktywnie wspierający 
je od lat poseł Jacek Falfus.

Tradycyjne widowisko, ja-
kie podopieczni Stowarzysze-
nia zaprezentowali w sobotę 19 

stycznia, miało w tym roku wy-
jątkowy charakter. Gości, licz-
nie przybyłych do Bielskiego 
Centrum Kultury, przywitała 
nostalgiczna „Kolęda dla nie-
obecnych”, która była wpro-
wadzeniem do jasełek. Tym 
towarzyszył motyw przewodni 
zawarty w słowach „Co by to 
było, gdyby Dzieciątko w Be-
skidach się narodziło”.

Kolejne występy taneczne 
i wokalne złożyły się na pełne 
emocji przedstawienie, które 
nie tylko stanowiło kulmina-
cyjny punkt obchodów 20-le-

cia Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Serce dla Serca”, ale i swoim 
klimatem wpisało się w nad-
chodzące święta Dni Babci 
i Dziadka. Nieprzypadkowo 
więc na scenie można było 
podziwiać m.in. przedszkola-
ków z Bystrej, dzieci i mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej 
nr 36 w Bielsku-Białej, ze-
społy działające przy Domu 
Kultury w Hałcnowie, zespół 
„Grojcowianie” z Radziechów-
-Wieprza, ale również senio-
rów zrzeszonych w oddziałach 

Związku Emerytów i Renci-
stów z Kóz oraz Bielska.

Na zakończenie uroczy-
stości przedstawiciele Stowa-
rzyszenia, funkcjonującego 
przy bielskiej parafii Świętej 
Trójcy, podziękowali osobom 
szczególnie zasłużonym w jego 
działalności na rzecz osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin. 
Zabraknąć w tym gronie nie 
mogło wielkiego przyjaciela 
Stowarzyszenia posła Jacka 
Falfusa, co roku współorga-
nizującego świąteczno-nowo-
roczne jasełka i wspierającego 
całoroczną działalność „Serce 
dla Serca”.

Jak podkreślił poseł Prawa 
i Sprawiedliwości, nie tylko 
wsparcie dla charytatywnych 
inicjatyw, ale także ich fak-
tyczne podejmowanie i wdra-
żanie w codzienność wynika 
z dobroci serca. Złożył również 

życzenia wszystkim obecnym 
na wydarzeniu seniorom. – 
Pamiętamy o tym, aby lepszą 
przyszłość budować na solid-
nych już fundamentach prze-
szłości. Wam, drodzy seniorzy, 
życzę zdrowia, błogosławień-
stwa Bożego na każdy dzień 
życia i wiele dobra w nim – 
mówił Jacek Falfus.

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Serce dla Serca” powstało 
w październiku 1998 roku. 
O jego prężną działalność, 
zwłaszcza na niwie artystycz-
nej i sportowej, dbają przede 
wszystkim ksiądz Józef Olesz-
ko i Ewa Biłek-Regnowska. 
Aktualnie organizacja zrze-
sza 220 członków, z czego 
90 proc. stanowią osoby nie-
pełnosprawne oraz seniorzy. 
Podopieczni Stowarzyszenia 
cyklicznie spotykają się w sal-

kach katechetycznych przy 
parafii Świętej Trójcy. Uczest-
niczą również w licznych 
przedsięwzięciach aktywizu-
jących, m.in. w rządowym pro-
gramie „ASOS – Aktywność 
Społeczna Osób Starszych”, 
realizowanym przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej czy projekcie 
„Bezpieczny i aktywny senior 
60 plus z pasją”. Stowarzysze-
nie organizuje też m.in. Dzień 
Dziecka, spotkanie ze Św. Mi-
kołajem, wystawy plastyczne 
i fotograficzne. Zapewnia tak-
że swoim podopiecznym udział 
w cyklicznych zajęciach spor-
towych, obozach i zawodach. 
Na tym polu liczyć może od lat 
na wsparcie posła Jacka Falfu-
sa, który przewodniczy Radzie 
Sportu Osób Niepełnospraw-
nych przy Ministrze Sportu 
i Turystyki. (R)
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JAcEK FALFUS,
poseł Prawa i Sprawiedliwości:

coroczne spotkania podczas jase-
łek, a mają one rzeczywiście swoją 
beskidzką specyfikę i tożsamość, 
cechuje prawdziwie integracyjny 
charakter. osoby z różnych środo-
wisk i w różnym wieku wspólnie 
występują na scenie, angażują się 
w to, co robią, przy tym wreszcie 

lepiej poznają. Uśmiechy, które 
pojawiają się na twarzach pod-
opiecznych, najdobitniej poka-
zują, jak takie przedsięwzięcia są 
potrzebne i wartościowe.
Szczególną radością jest dla mnie 
możliwość uczestniczenia w życiu 
Stowarzyszenia i wspierania go na 
przestrzeni tak wielu udanych lat 
jego funkcjonowania. Tak prowa-
dzona działalność organizacji, z 

zachowaniem największej troski 
o los osób niepełnosprawnych, 
seniorów, a także ich bliskich, bez 
wątpienia zasługuje na powszech-
ny podziw i uznanie. Szacunek 
należy się tym większy, że efekty 
tej pracy są łatwo dostrzegalne, 
a podopieczni mogą na długie 
chwile zapominać o codziennych 
problemach, z którymi przychodzi 
im się mierzyć.


