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Przyjazne dla środowiska pojazdy zasilą tabor PKS
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Kwestie oświaty, które interesują uczniów
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Inwestycje na wniosek mieszkańców
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modernizacJe 
dróg i chodników

Wiosną ruszą prace na drogach w regionie
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Zawodnicy, trenerzy i działacze docenieni za sukcesy
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Pierwsza Dama gościła w Wilamowicach

Pani Prezydentowa Agata 
Kornhauser-Duda spotkała 
się z dziećmi w Przedszkolu 
Niepublicznym – Ochronce 
im. św. Józefa Bilczewskiego 
w Wilamowicach. Wizyta do-
starczyła mnóstwo radości 
przedszkolakom, które przy 
okazji chętnie prezentowały 
swoje umiejętności i rodzi-
mą kulturę.
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Po raz kolejny osiągnięcia młodych sportowców reprezen-
tujących powiat bielski zostały dostrzeżone. Za wybitne 
wyniki w roku minionym nagrodzone zostało rekordowe 
pod względem ilości grono 42 zawodników.

str. 6

ZIEMIA BIElSKA   ŚlĄSK CIESZyŃSKI

PISMO BEZPŁAtNE. ZAWIERA tREŚCI PROMOCyJNE 

radośnie z przedSzkolakami

Sportowe wyróŻnienia
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Setka Samorządowców w Jaworzu
Blisko stu samorządowców z województwa śląskiego, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także 

marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski na przełomie stycznia i lutego spotkali się w 

Jaworzu na obradach Konwentu Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Konwent zebrał się, aby po 

wyborach samorządowych wy-
brać nowe władze. W trakcie 
spotkania przeprowadzono wy-
bory 10-osobowego Prezydium 
Konwentu Burmistrzów i Wój-
tów na kadencję 2018-2023. 
Gospodarz obrad wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz zo-
stał wybrany reprezentantem 
Subregionu Południowego, 
o co wnioskowała poprzed-
nia przedstawicielka Śląska 
Cieszyńskiego w tym gre-
mium – burmistrz Strumienia 
Anna Grygierek.

Pierwsza część posiedzenia 
konwentu dotyczyła współ-
pracy małych i średnich gmin 
z władzami regionu. Udział 
w niej wziął m.in. marszałek 
województwa śląskiego Jakub 
Chełstowski, który przedsta-
wił zebranym kierunki roz-
woju województwa i zapewnił 
o woli współpracy w bieżącej 
kadencji samorządu. – Współ-
praca z małymi i średnimi gmi-
nami jest dla nas priorytetem, 

chcemy poznać państwa po-
trzeby i koncepcje rozwoju, 
bo wszystkim nam zależy na 
przyszłości województwa ślą-
skiego – zapewniał marszałek.

W panelu samorządowym 
województwa wzięła udział 
również Małgorzata Staś, dy-
rektor Wydziału Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Mar-
szałkowskiego, która omówiła 
kwestie związane z Regional-
nym Programem Operacyj-
nym Województwa Śląskiego, 

wdrażającym fundusze unij-
ne w całym regionie. Zosta-
ły też omówione kluczowe 
problemy gospodarki wodnej 
w małych i średnich gminach 
województwa. Z kolei Dorota 
Wójtowicz, dyrektor Wydziału 
Rozwoju i Współpracy Tery-
torialnej Urzędu Wojewódz-
kiego, omówiła możliwości 
pozyskania dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, zaś dr Krzysztof Nowak, 
dyrektor Wydziału Nadzo-

ru Prawnego, poruszył spra-
wy związane z samorządową 
działalnością uchwałodawczą. 
Sporo czasu poświęcono eko-
logii i oświacie, m.in. prioryte-
tom Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
w 2019 r., a także zagadnie-
nia nadzoru pedagogicznego, 
o których mówił wicekurator 
oświaty Jacek Szczotka.

Pod koniec pierwszego 
dnia w hali sportowej odbył 
się XIV Samorządowy Tur-
niej Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów, 
w którym zwycięskim okazał 
się zespół wystawiony przez 
gminy Subregionu Północne-
go, tj. obszaru dawnego woje-
wództwa częstochowskiego.

Konwent Wójtów i Bur-
mistrzów Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów to najwięk-
sza korporacja samorządowa. 
Jego spotkanie w Jaworzu od-
było się po raz pierwszy. (UGJ)
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Spotkanie  
StowarzySzenia „razem”

Noworoczne Spotkanie 
Stowarzyszenia „Razem” 
było zapowiedzią jubileuszu 
25-lecia działalności. 

Imprezę w piątek 8 lute-
go rozpoczęła prezes Maria 
Sysak-Łyp, podsumowując 
poprzedni rok działalno-
ści i przedstawiając plany 
na obecny. Była to rów-
nież okazja do zapowiedzi 
obchodów przypadające-
go w tym roku jubileuszu 
25-lecia działalności Sto-
warzyszenia oraz podzię-
kowania za współpracę 
jednostkom administracji 
rządowej i samorządowej, 
dzięki którym Stowarzysze-
nie może realizować wie-
le działań.

Spotkanie uatrakcyj-
nił występ zespołu „Of-
fbeat”, tworzonego przez 
młodzież z Powiatowego 
Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Pszczynie. W części 
artystycznej wystąpiła tak-
że grupa teatralna „Młodzi”, 
złożona z podopiecznych 
Stowarzyszenia, która za-
p rezen towa ła  w ie r s ze 
o miłości, przeplatane pio-
senkami Marka Grechuty. 
Odbyła się także zabawa 
karnawałowa, która obejmo-
wała różne zabawy tanecz-
ne. Punktem kulminacyjnym 
imprezy było wręczenie 
świątecznych paczek od 
Stowarzyszenia dla młodzie-
ży niepełnosprawnej. (SR)
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Xii puchar magurki
Centrum narciarstwa bie-

gowego na Magurce Wilko-
wickiej w Beskidzie Małym 
było miejscem rozgrywania 
XII Pucharu Magurki w bie-
gach narciarskich otwartych 
„Śladami Arcyksiężnej Marii 
Teresy Habsburg”.

W zawodach udział wzię-
ło ponad 140 uczestników, 
wśród których najmłodsza 
zawodniczka urodziła się 
w 2013 roku, zaś najstarszy 
zawodnik w 1945 r. W kate-
gorii 7 zwyciężyła Justyna Po-
łącarz z Bielska-Białej i Jakub 
Pawlik z Wilkowic, w kat. 8 
– Martyna Mandok z Wil-
kowic i Antoni Trzebuniak 
z Juszczyny, w kat. 9 – Maria 
Jakubiec z Wilkowic i Artur 
Bożek z Buczkowic. Zawod-
ników klasyfikowano rów-
nież w grupie open. Na mecie 
zawodów puchary i medale 

zawodnikom wręczali wójt 
gminy Wilkowice Janusz Ze-
manek i przewodniczący Rady 
Gminy Marcin Kwiatek.

Zawody zaliczane były do 
Pucharu Polski PZN amato-
rów w biegach narciarskich. 
Celem imprezy jest krzewie-
nie masowej kultury fizycznej, 
popularyzacja biegów i tury-
styki narciarskiej oraz promo-
cja tej części Beskidu Małego. 
Bardzo dobrze przygotowana 
była trasa biegu, poprowadzo-
na w partiach szczytowych 
Magurki Wilkowickiej. Start 
i meta znajdowały się na po-
lanie koło budynku zaplecza 
socjalno-sędziowskiego na 
Magurce Wilkowickiej obok 
schroniska PTTK. Nad bez-
pieczeństwem startujących 
czuwała grupa ratownictwa 
medycznego Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Bystrej. (JJ)

cztereJ Szefowie 

Wśród uczestników ob-
chodów 38. rocznicy zakoń-
czenia strajku generalnego 
na Podbeskidziu, obchodzo-
nej uroczyście w sali Ze-
społu Szkół Muzycznych 
w Bielsku-Białej, obecni 
byli wszyscy czterej prze-
wodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Zdarzyło się 
to po raz pierwszy.

– Zawsze, na wszystkie 
nasze uroczystości, zapra-
szamy zarówno obecnych, 
jak i dawnych działaczy 
naszego związku, w tym 
także byłych przewodni-
czących Zarządu Regionu. 

Nigdy dotąd nie byliśmy 
jednak w komplecie. Naj-
częściej nieobecnym był 
nasz pierwszy szef i przy-
wódca strajku general-
nego z 1981 roku, Patryk 
Kosmowski. Trudno się 
temu dziwić, gdyż miesz-
ka w Szwecji. Tym więk-
szą nam sprawił radość, 
pojawiając się niespodzie-
wanie na naszej uroczysto-
ści – mówi Marek Bogusz, 
obecny szef podbeskidzkiej 
„Solidarności”.

O uroczystościach pi-
szemy szerzej na stronie 4 
i 5. (AK)

Cała czwórka szefów Podbeskidzia, od prawej stoją: Patrycjusz 
Kosmowski (przewodniczący w latach 1980-81), Henryk Kenig 
(1989-1992), Marcin Tyrna (1992-2014) oraz Marek Bogusz, kie-
rujący podbeskidzką „Solidarnością” od 2014 roku.
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polSko-wilamowSkie
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To kolejne działanie Stowarzyszenia „Wilamowianie” na rzecz rodzi-
mego języka. W niedzielę 27 stycznia w sali Restauracji Rogowa miała 
miejsce promocja „Rozmówek polsko-wilamowskich”, przygotowanych 
przez Stowarzyszenie. W czasie spotkania wystąpił między innymi 
Zespół Regionalny „Wilamowice”. Spotkanie było także okazją do 
zaprezentowania najnowszego filmu o działaniach rewitalizacyj-
nych w Wilamowicach „Bo dos ej måj śpröh”, przygotowanego przez 
Uniwersytet Warszawski. (AK)
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WYDaRZEnia

kadry

 ogłasza 
konkurs na zorganizowanie wydarzeń w obszarze społeczno-oświatowo-kulturalnym 

na rzecz spółdzielni* w 2019 r.

1. Termin złożenia wniosków: 04 marca 2019 roku

2. Uprawnione podmioty:
•	 organizacje pożytku publicznego, 
•	 fundacje, 
•	 stowarzyszenia, 
•	 spółdzielnie socjalne,
•	 osoby fizyczne,
•	 samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną,
•	 inne instytucje publiczne,
•	 inne instytucje prywatne,

działające w obszarze oświaty, turystyki, sportu, rekreacji i działań pro-społecznych.

z konkursu wykluczone są: partie i stowarzyszenia polityczno-światopoglądowe, związki 
zawodowe, organizacje pracodawców i inne instytucje tworzone na platformach politycznych.

3. Miejsce organizacji.
spółdzielnia dysponuje 4 lokalami, w których mogłyby odbywać się wydarzenia społeczno-
oświatowo-kulturalne o powierzchni kolejno: 196,6 m2, 111,7 m2, 133,5 m2, 218,0 m2.

4. Forma składania ofert.
Propozycja wydarzenia powinna zostać złożona w formie pisemnej. Wzór wniosku zamieszczony 
został na stronie spółdzielni www.smstrzecha.pl. Dopuszcza się złożenie więcej niż jednej oferty 
wydarzenia lub imprezy. 

5. Miejsce składania ofert.
oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni, ul. osuchowskiego 4 w Bielsku-Białej  
w zamkniętych kopertach z napisem KoNKURs soiK.

6. Telefoniczne dane kontaktowe: 33/829 79 50, 33/812 60 28, 33/829 79 57;  
e-mail: strzecha-bb@post.pl.

* zastrzega się, że wybrane w drodze konkursu oferty mają mieć na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców spółdzielni 
w obszarze społeczno-oświatowo-kulturalnym w odniesieniu do Ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) i nie są zdarzeniami komercyjnymi.

reKlaMa

z obu Stron granic

Na wspólnym posiedzeniu 
spotkali się przedstawicie-
le samorządów lokalnych 
współtworzących Stowarzy-
szenie Rozwoju i Współpra-
cy Regionalnej „Olza” oraz 
Stowarzyszenie Samorządo-
we Ziemi Cieszyńskiej. 

W spotkaniu w czwartek 7 
lutego wziął udział wójt gmi-
ny Jasienica Janusz Pierzyna, 
jako prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju i Współpracy Re-
gionalnej „Olza” w Cieszynie, 

a także jedna z osób z wąskie-
go grona polskich członków 
Komitetu Monitorującego 
Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska-Polska. 

Była to okazja do podsu-
mowania minionej kadencji 
2014-2018 w pracy obu Sto-
warzyszeń, podziękowań za 
współpracę, dyskusji o naj-
bliższych planach, w tym m.in. 
certyfikacji turystycznych ma-
rek terytorialnych, współpra-
cy samorządów gminnych 
i powiatowego oraz nowego 

okresu programowania euro-
pejskiego w kontekście współ-
pracy transgranicznej.

W drugiej części z udziałem 
reprezentacji czeskiej strony 
Euroregionu Śląsk Cieszyński 
podsumowano realizację mi-
kroprojektu Jubileo. Obecnym 
przedstawicielom samorządów 
wręczone zostały euroregio-
nalne flagi, które 22 kwiet-
nia, w ramach ustanowionego 
w ubiegłym roku Dnia Euro-
regionu, załopoczą po polskiej 
i czeskiej stronie granicy. (UGJ)

gratulacJe dla Studenta
Student kierunku inżynie-

ria materiałowa na Wydzia-
le Inżynierii Materiałów, 
Budownictwa i Środowiska 
ATH Tobiasz Gabryś odebrał 
list gratulacyjny od rektora 
ATH prof. dr. hab. Jarosława 
Janickiego w związku z przy-
znanym mu stypendium Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osią-
gnięcia naukowe.

Gratulacje we wtorek 19 
lutego na posiedzeniu Se-
natu Akademii Techniczno-
-Humanistycznej gratulacje 
otrzymała również dr hab. 
inż. Beata Fryczkowska, 
opiekun naukowy Tobiasza 
Gabrysia. Student bielskiej 
ATH już od pierwszego roku 

studiów zaangażował się 
w działalność koła nauko-
wego pol-IM-er. Zainicjo-
wał i wykonał serię badań 
nad otrzymywaniem nowych 
materiałów inżynierskich do 
zastosowań w rolnictwie. 
Wyniki swoich badań zapre-
zentował na III Ogólnopol-
skiej Sesji Kół Studenckich 
w Szczecinie, gdzie zajął 
I miejsce za referat „Otrzy-
mywanie i zastosowanie 
granulek celulozowych jako 
biodegradowalnych i długo-
działających nośników nawo-
zów mineralnych”.

Kolejnym krokiem był 
wyjazd na I Międzynaro-
dową i XIX Krajową kon-
ferencję z cyklu: „Problems 

of the Environmental Engi-
neering in Agricultural and 
Industrial Regions”, gdzie 
zaprezentował wyniki ba-
dań w formie plakatu, które 
następnie zostały opubliko-
wane w czasopiśmie „Journal 
of Ecological Engineering”.

Efektem prowadzonych 
przez Tobiasza Gabrysia 
badań było zgłoszenie pa-
tentowe P.424927 z dnia 
16.03.2018 r. „Modyfikowa-
ne granule celulozowe oraz 
sposób wytwarzania mody-
fikowanych granuli celulo-
zowych”. Niedawno Tobiasz 
Gabryś obronił pracę inży-
nierską z wynikiem bardzo 
dobrym, uzyskując tytuł in-
żyniera. (MS)
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Przy ul .  Liściastej  na 

Złotych Łanach w Biel-
sku-Białej ścieżka rowero-
wa zostanie zabezpieczona 
przed wjazdem samocho-
dów, kierowcy zyskają przy 
okazji trwałe miejsca posto-
jowe.

Radny Maksymilian Pry-
ga zwrócił się do władz Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Złote 
Łany” i prezydenta miasta 
o zabezpieczenie ścieżki ro-
werowej i parkingu przy ul. 
Liściastej w rejonie wieżow-
ca. – Z pieniędzy miejskich 
i inicjatywy mieszkańców 
powstała tu ścieżka rowero-
wa, która obecnie regularnie 
jest zabłocona od kół samo-
chodów, parkujących obok 
na trawie. Trudno się dziwić 
właścicielom samochodów, 
bo miejsc parkingowych tutaj 
bardzo brakuje, ale nie można 

też niszczyć ścieżki rowero-
wej – wyjaśnia radny.

Grunty w tym miejscu na-
leżą w części do Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a w części do 
Miasta Bielsko-Biała. Już wia-
domo, że na swoim gruncie 
jeszcze w tym roku Spółdziel-
nia „Złote Łany” przygotuje 
miejsca parkingowe przy wy-
korzystaniu ażurowych prefa-
brykatów. – To w zupełności 
wystarczy, chodzi o to, aby 
mieszkańcy mogli na noc 
pozostawić samochód, nie 
potrzeba jakiegoś rozbudowa-
nego parkingu – mówi Mak-
symilian Pryga.

Z kolei wiceprezydent 
Adam Ruśniak w odpowiedzi 
na interpelację radnego poin-
formował, że wkrótce ścieżka 
rowerowa na gruncie miej-
skim zostanie zabezpieczona. 
Jednocześnie zostaną prze-

prowadzone przygotowania 
do powstania parkingu obok 
ścieżki, również na gruncie 
miejskim. Wiceprezydent za-
znacza jednak, że w tym wy-
padku nie wiadomo, czy uda 
się sprawę doprowadzić do 
końca w tym roku. – Liczę, że 
i dla rowerzystów, i dla kie-
rowców na Złotych Łanach 
nie zabraknie miejsca. Bę-
dzie to wkład w rozwiązanie 
problemu z parkingami, bar-
dzo poważnego w tym rejonie 
miasta – dodaje radny. (ŁU)

w czołówce powiatów
Wysokie czwarte miejsce 

zajął powiat bielski w Rankin-
gu Powiatów 2018, prowadzo-
nym przez Związek Powiatów 
Polskich. Powiat bielski był 
klasyfikowany w kategorii 
powiatów o liczbie miesz-
kańców powyżej 120 tysięcy. 
To zarazem najlepszy wynik 
w tej kategorii w wojewódz-
twie śląskim.

Ogólnopolski Ranking Po-
wiatów i Gmin prowadzony 

przez Związek Powiatów Pol-
skich trwa przez cały rok. Sa-
morządy są oceniane przez 
ekspertów ZPP według wie-
lu kryteriów zgrupowanych 
w dziesięciu grupach tema-
tycznych, takich jak działania 
proinwestycyjne i prorozwojo-
we, rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jednostki sa-
morządu terytorialnego, rozwój 
społeczeństwa informacyjnego 

i obywatelskiego, umacnianie 
systemów zarządzania bezpie-
czeństwem informacji, pro-
mocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy spo-
łecznej, rozwiązań ekoenerge-
tycznych i proekologicznych, 
wspieranie działań na rzecz go-
spodarki rynkowej, współpraca 
krajowa i międzynarodowa.

Uroczystą galę wręczenia 
statuetek ZPP dla zwycięskich 
samorządów zaplanowano na 
kwiecień. (MWZ)

nowy wicewóJt kóz
MARCin LASeK  
powołany został  
od 1 lutego na stanowisko  
zastępcy wójta gminy Kozy.

nowy wicewójt pochodzi z Kóz, 
ma 42 lata. Wykształcenie i tytuł 
magistra historii zdobył na Uni-
wersytecie Opolskim. następnie 
był nauczycielem w szkole w Ko-

zach, przez 10 lat pełnił również 
obowiązki dyrektora tutejszego 
Gimnazjum. Przez ostatnie pół roku 
był dyrektorem Szkół Mistrzostwa 
Sportowego BTS Rekord w Biel-
sku-Białej. Marcin Lasek ma także 
doświadczenie samorządowe jako 
radny i wiceprzewodniczący Rady 
Gminy w Kozach. Jako wicewójt 
będzie odpowiedzialny głównie za 
sprawy związane z oświatą, kulturą 
i sportem. (M)
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

38 lat po podbeSkidzkim StraJku generalnym

krzyŻe na rocznicĘ
W poniedziałek 4 lutego 2019 roku w sali koncertowej Zespołu Państwowych 

Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej odbyło się 

uroczyste spotkanie w 38. rocznicę zakończenia strajku generalnego podbe-

skidzkiej „Solidarności”, połączone z ceremonią wręczenia Krzyży Wolności i 

Solidarności oraz tytułów „Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”. Uro-

czystość została zorganizowana wspólnie przez Zarząd Regionu Podbeskidzie 

NSZZ „Solidarność” oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób, 
w tym wielu uczestników tamtego podbeskidz-
kiego strajku, a także związkowcy represjono-
wani w stanie wojennym. Symbolem jednych 
i drugich był uczestniczący w tym spotkaniu 
Patrycjusz Kosmowski, przewodniczący pod-
beskidzkiej „Solidarności” w latach 1980-81, 
szef strajku, a potem więzień polityczny, skaza-
ny przez komunistyczny sąd na 6 lat więzienia. 
Wśród gości spotkania byli duchowni na czele 
z biskupem seniorem diecezji bielsko-żywiec-
kiej ks. Tadeuszem Rakoczym oraz biskupem 
seniorem diecezji cieszyńskiej Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego ks. Pawłem Anweilerem, 
parlamentarzyści na czele z posłem i wicemi-
nistrem Stanisławem Szwedem, przedstawicie-
le władz samorządowych wszystkich szczebli, 
a także reprezentanci zaprzyjaźnionych z „So-

lidarnością” instytucji i firm. Rolę gospodarzy 
spotkania pełnili przewodniczący podbeskidz-
kiej „Solidarności” Marek Bogusz oraz dyrektor 
katowickiego oddziału IPN Andrzej Sznajder.

W trakcie uroczystości ponad czterdziestu 
osobom sprzeciwiającym się w różnych formach 
komunistycznej dyktaturze w latach 1956-1989 
prezes IPN Jarosław Szarek wręczył Krzyże 
Wolności i Solidarności. Wśród nich było wielu 
działaczy z Podbeskidzia, m.in. Jerzy Augusty-
niak, Grzegorz Biolik, Jerzy Binkowski, Stani-
sław Czernecki, Renata Górnisiewicz, Henryk 
Juszczyk, Edward Kubas (na zdjęciu powyżej), 
Tadeusz Moll, Janusz Okrzesik, Kazimierz Po-
lak, ks. Zbigniew Powada, Zbigniew Retecki, 
Krzysztof Sordyl, Eugeniusz Widyna.

– Ponad 100 tysięcy członków Solidarno-
ści 38 lat temu wzięło udział w wielkim strajku 

na Podbeskidziu, protestując przeciwko bez-
prawiu, nieuczciwości i nepotyzmowi, żądając 
ustąpienia ówczesnych władz wojewódzkich. 
To między innymi im zawdzięczamy dzisiejszą 
wolną Polskę. Byliście wśród nich, stanęliście 
po właściwej stronie –  mówił do zebranych 
prezes IPN Jarosław Szarek.

Z kolei związkowcy wręczyli dziesięciu za-
służonym członkom „Solidarności” tytuły „Za-
służonych dla podbeskidzkiej Solidarności” (ich 
biogramy zamieszczamy na sąsiedniej stronie), 
a także tytuł „Związkowca Roku 2018”, który 
przyznany został szefowi „Solidarności” Zespo-
łu Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar Jackowi 
Droździkowi (na zdjęciu poniżej). – Przyznając 
mu tytuł „Związkowca Roku” podbeskidzka 
„Solidarność” chce podziękować za wytrwałą, 
niezłomną działalność na rzecz poprawy wa-
runków pracy i płacy pracowników Zespołu 
Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar oraz zdo-
bycie gwarancji ich zatrudnienia i zachowania 
dotychczasowych uprawnień pracowniczych – 
podkreślili związkowcy. Uhonorowano także 
zasłużonych społecznych inspektorów pracy 

Henryka Kowacza z Miejskiego Zakładu Ko-
munikacyjnego w Bielsku-Białej i Krzyszto-
fa Talagę z bielskiej spółki Enersys. Z kolei 
Jerzy Szumski, społeczny inspektor pracy ze 
spółki ABB Industrial Solutions Bielsko-Bia-
ła (dawna FAE Apena), za zaangażowanie na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy otrzymał Wyróżnienie Specjalne, nada-
ne przez Głównego Inspektora Pracy Wiesława 
Łyszczka. – Celowo w trakcie jednej uroczysto-
ści honorujemy zarówno dawnych, jak i obec-
nych działaczy „Solidarności”. Jedni lata temu 
walczyli o naszą wolność, o prawo do prawdy 
i sprawiedliwości, drudzy dzisiaj z oddaniem 
działają na rzecz pracowników, na rzecz popra-
wy warunków ich pracy i płacy, często też są 
szykanowani za swą pracę – podkreślił podczas 
uroczystości Marek Bogusz, przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności”. 

Spotkanie zakończył koncert kwartetu puzo-
nistów ze szkoły muzycznej, po którym uczestni-
cy uroczystości, już w kuluarach, mieli okazję do 
dzielenia się wspomnieniami z dawnych czasów 
oraz refleksjami na temat obecnej sytuacji w kraju. 

proteSt trwa
Obradujący 5 lutego Sztab Protestacyjno-

-Strajkowy NSZZ „Solidarność” ocenił do-
tychczasowy przebieg akcji informacyjnej 
skierowanej do parlamentarzystów prawicy. 
W ramach tej akcji przedstawiciele „Solidar-
ności” odwiedzali biura posłów i senatorów, 
przekazując im postulaty naszego Związku. 
W Regionie Podbeskidzie parlamentarzyści 
zostali zaproszeni do siedziby „Solidarności”, 
gdzie mieli okazję zapoznać się z postulata-
mi związkowców.

Przypomnijmy: „Solidarność” domaga się 
między innymi podwyżek wynagrodzeń dla pra-
cowników zatrudnionych w państwowej sfe-
rze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż 

w służbach mundurowych, wprowadzenia kry-
terium stażowego uprawniającego do przejścia 
na emeryturę bez względu na wiek, podniesienia 
kwoty wolnej od podatku i całkowitego odmro-
żenia kwoty naliczania funduszu socjalnego. 
Wśród postulatów NSZZ „Solidarność” są także 
najważniejsze żądania oświaty i służby zdrowia.

Parlamentarzyści prawicy zapewnili, że 
przekażą postulaty naszego Związku rządowi 
i władzom poszczególnych partii wchodzących 
w skład Zjednoczonej Prawicy. Sztab Protesta-
cyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” zdecy-
dował także o kolejnych działaniach Związku. 
Postanowiono, że na razie nie będą ujawnia-
ne szczegóły.
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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

zaSłuŻeni dla Solidarności 
W trakcie uroczystości 4 lutego 2019 roku 
statuetki i tytuły „Zasłużonych dla podbe-
skidzkiej Solidarności” – zgodnie z decy-
zją walnego zjazdu Regionu Podbeskidzie 
– otrzymały następujące osoby:

ReNAtA GóRNiSieWiCZ – od 1979 roku 
współpracowała z Ruchem Młodej Polski i in-
ymi organizacjami opozycyjnymi, m.in. kol-
portując wydawnictwa bezdebitowe na terenie 
Bielska-Białej. Była wówczas wielokrotnie 
zatrzymywana, a w jej mieszkaniu były prze-
prowadzane rewizje. W latach 1980-81 była 
etatową pracownicą podbeskidzkiej „Solidar-
ności“. Internowana od 13 grudnia 1981 r. do 
24 lipca 1982 r.
MieCZySłAW MAChOWiAk (pośmiert-
nie) – w stanie wojennym od 1982 r. kolporter 
prasy podziemnej, a od 1984 r. główny drukarz 
biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”. Zatrzy-
many 6 lipca 1986 r. z większą ilością prasy 
zwolniony z aresztu śledczego 10 września tego 
samego roku na mocy ustawy o szczególnym 
postępowaniu wobec sprawców niektórych prze-
stępstw. Był ostatnim więźniem politycznym 
na Podbeskidziu.
ZyGMuNt MiZeRA – w latach 1980-81 
członek Komisji Zakładowej NSZZ „S” Loko-
motywowni PKP w Czechowicach-Dziedzicach. 
13 grudnia 1981 r. internowany, później inwigi-
lowany przez SB, wielokrotnie zatrzymywany. 
Do 1989 r. kolporter ulotek i pism podziemnej 
„S”. W 1989 r. wybrany przewodniczącym KZ 
NSZZ „S” Lokomotywowni PKP w Czechowi-
cach-Dziedzicach (funkcję tę pełnił do 2001 r.), 
zaangażowany także w działalność samorządo-
wą na szczeblu miasta i powiatu. Obecnie czło-
nek NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie 
Górniczym „Silesia”.
DARiuSZ MRZyGłóD – w 1981 r. członek 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów na filii Po-
litechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, w listo-
padzie i grudniu tego roku członek Komitetu 
Strajkowego. Od lutego 1982 r. do paździer-
nika 1983 r. redaktor i drukarz miesięcznika 
„Bibuła”. W latach 1984-89 członek redakcji 
i drukarz podziemnego biuletynu „Solidarność 
Podbeskidzia”. W latach 1989-90 zaangażowa-
ny w działalność Komitetów Obywatelskich na 
terenie województwa bielskiego.
WACłAW PieRZChAlSki – w latach 
1980-81 członek „Solidarności” w Zakładach 
Przemysłu Wełnianego „Finex” w Bielsku-Bia-
łej, po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz 
wydawanego przez środowisko włókniarzy biu-
letynu podbeskidzkiej „Solidarności” dwukrot-
nie internowany (8 maja-22 lipca 1982 r. i 6-15 
listopada 1982 r.), kolporter wydawnictw nie-
zależnych.

FRANCiSZek PuDełkO – w 1980 r. za-
łożyciel „Solidarności” w Zakładach Wy-
twórczych Sprzętu Sieciowego „Belos” 
w Bielsku-Białej i pierwszy przewodniczący 
Komisji Zakładowej. W 1989 r. inicjator wzno-
wienia działalności związkowej w zakładzie, 
wieloletni przewodniczący Komisji Zakładowej. 
Kierował związkiem w najtrudniejszym czasie 
przekształceń własnościowych, skutecznie wal-
cząc nie tylko o przetrwanie zakładu i zachowa-
nie miejsc pracy, ale także o godziwe warunki 
pracy i płacy dla załogi. Obecnie na emeryturze.
WłADySłAW SANetRA – w latach 1980-
81 członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Fabryce Wtryskarek Ponar w Żywcu, 
jeden z inicjatorów głośnej inicjatywy wyprowa-
dzenia komitetu PZPR z terenu zakładu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter 
wydawnictw podziemnych na terenie Żywca, 
obecnie prezes Związku Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych Okręg Podbeskidzie.
eDWARD ŚliWA – w latach 1980-81 przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Bielkon” 
w Bielsku-Białej, po wprowadzeniu stanu wojen-
nego drukarz podziemnego biuletynu podbeskidz-
kiej „Solidarności” wydawanego przez środowisko 
włókniarzy. W kwietniu 1982 r. zatrzymany za 
kontynuowanie działalności związkowej i osa-
dzony w areszcie Komendy Wojewódzkiej MO 
w Bielsku-Białej, a następnie w areszcie na Mon-
telupich w Krakowie. 7 lipca 1982 r. został zwol-
niony, a śledztwo umorzone. Obecnie członek 
Komisji Terenowej NSZZ „Solidarność”.
heNRyk uRBAN (na zdjęciu poniżej) – jeden 
z czołowych działaczy „Solidarności” w Fabryce 
Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Bia-
łej, zarówno przed, jak i po wprowadzeniu stanu 
wojennego. Internowany od 13 grudnia 1981 
r. do 23 marca 1982 r. Do 1989 r. brał udział 
w kolportażu wydawnictw podziemnych, był 
wielokrotnie zatrzymywany, a w jego miesz-
kaniu przeprowadzane były rewizje. Był też 
jednym z inicjatorów wznowienia jawej dzia-
łalności „S” w swoim zakładzie we wrześniu 
1988 r.
WłADySłAW WAluŚ – w latach 1980-81 
wiceprzewodniczący „Solidarnośc” w Woje-
wódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” 
w Bielsku-Białej. Po 13 grudnia 1981 r. wraz 
z kolegami podjął próbę organizacji podziem-
nych struktur „Solidarności” na Podbeskidziu. 
Aresztowany 17 grudnia 1981 r. został skazany 
na 4 lata więzienia. W Zakładach Karnych prze-
bywał do 26 marca 1983 r. Później za kontynu-
owanie podziemnej działalności (gł. kolportaż 
wydawnictw podziemnych) był wielokrotnie 
zatrzymywany przez SB, a w jego domu prze-
prowadzano rewizje.

iX konkurS „Solidarni” za nami
W środę 6 lutego w Bielsku-Białej odby-

ło się finałowe spotkanie IX Podbeskidzkiego 
Konkursu Historycznego „Solidarni”. Konkurs 
ten, organizowany nieprzerwanie od 2010 roku, 
jest wspólnym przedsięwzięciem katowickiego 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i „Soli-
darności” Regionu Podbeskidzie.

W tegorocznym finale wzięło udział 54 
uczniów z 19 szkół średnich z Cieszyna, Cze-
chowic-Dziedzic, Kóz, Żywca i Bielska-Białej. 
Wcześniej musieli oni przebrnąć przez szkolne 
eliminacje. Z pytaniami testu najlepiej pora-
dził sobie Jakub Koral, maturzysta z V Liceum 
Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Dwaj 
jego szkolni koledzy, Jan Koterwa i Krzysztof 
Piekarczyk, zajęli drugie miejsce wraz z Arka-
diuszem Szatanikiem, uczniem żywieckiego 
Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólno-
kształcących – wszyscy trzej zdobyli dokład-
nie taką samą liczbę punktów. Trzecie miejsce, 
także ex aequo, zajęli Adam Pudełko z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej oraz 
Joanna Gluza z Zespołu Szkół Mechaniczno-
-Elektrycznych w Żywcu.

W trakcie finałowego spotkania uczniowie 
nie tylko rozwiązywali test, poświęcony naj-

nowszej historii Polski, ale także wzięli udział 
w spotkaniu z świadkami tej historii – działa-
czami podziemnej opozycji na Podbeskidziu. To 
także tradycja tych konkursów. W tym roku byli 
to Andrzej Sikora i Janusz Okrzesik, nie tylko 
dawni opozycjoniści, ale również posłowie, wy-
brani podczas wyborów w czerwcu 1989 roku.

List do finalistów skierował prezes IPN dr 
Jarosław Szarek. – Cieszę się z tak ogromne-
go zainteresowania naszą przebogatą historią 
ostatnich kilkudziesięciu lat, która jest historią 
trudną, ale tym bardziej warto ją poznawać i kul-
tywować. Dzięki niej lepiej możemy zrozumieć 
naszą dzisiejszą rzeczywistość – napisał dr Jaro-
sław Szarek gratulując uczniom i ich opiekunom 
udziału w bielskim konkursie.

Spotkanie zakończyło się ogłoszeniem 
wyników konkursu oraz wręczeniem nagród 
i wyróżnień przez dyrektora Oddziału IPN 
w Katowicach dr. Andrzeja Sznajdera oraz 
przewodniczącego podbeskidzkiej „Solidar-
ności” Marka Bogusza. Dodatkową nagrodą 
dla najlepszej piętnastki finalistów i ich opie-
kunów będzie trzydniowy wyjazd edukacyjny 
do Gdańska, ufundowany przez „Solidarność” 
Regionu Podbeskidzie.

„Solidarność” ochrony zdrowia informuJe
W poniedziałek 4 lutego w czasie spotkania 

Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia 
przedstawiciele Rady Krajowego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” zgłosili 
postulat „odmrożenia” kwoty bazowej w usta-
wie o sposobie ustalania najniższego zasadnicze-
go wynagrodzenia w podmiotach działalności 
leczniczej. Przypominamy, że obecna kwota do 
obliczania wskaźników wynosi 3900 zł.

Zgodnie z intencją powstania tej usta-
wy celem jej zapisów jest osiągnięcie bazy 
w wysokości średniej krajowej. Wobec fak-

tu, iż w ostatnich miesiącach nastąpił wzrost 
średniej, NSZZ Solidarność domaga się wcze-
śniejszego (niż zakłada ustawa) wzrostu kwo-
ty – jednocześnie podkreślamy, iż wzrost ten 
mógłby być realizowany etapami. Pozwoli to 
na osiągnięcie wyższych kwot podwyżek w ko-
lejnych transzach.

Obecny na spotkaniu Zespołu minister zdro-
wia Łukasz Szumowski podzielił stanowisko 
NSZZ „Solidarność” i podkreślił, że do jego 
realizacji konieczna jest nowelizacja ustawy – 
należy dokonać tego jak najszybciej.
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PoWiat BiElSki

Sportowe wyróŻnienia
Młodzi zawodnicy, ich trenerzy, klubowi działacze i członkowie licznej beskidzkiej rodziny olimpijskiej wzięli udział w piątek 1 lutego w tradycyjnym noworocz-

nym spotkaniu środowiska sportowego powiatu bielskiego.

Głównym punktem wyda-
rzenia było wręczenie przez 
starostę bielskiego Andrzeja 
Płonkę oraz przewodniczące-
go Rady Powiatu Jana Borow-
skiego wyróżnień sportowcom 
i szkoleniowcom za dokonania 
osiągnięte na przestrzeni mi-
nionego roku. Tym bardziej, 
że za sukcesy w 2018 r. nagro-
dzone zostało rekordowe jak 
dotychczas grono aż 42 zawod-

ników. W bielskim Starostwie 
Powiatowym zaprezentowali 
się zawodnicy uprawiający ta-
kie dyscypliny, jak lekkoatle-
tyka, w tym skok o tyczce oraz 
biegi na różnych dystansach, 
kajakarstwo, kajak polo, judo, 
badminton, sporty siłowe, piłka 
ręczna, skoki narciarskie, bie-
gi narciarskie oraz kombinacja 
norweska. Przywołano każdo-
razowo ich kluby – z Czecho-

wic-Dziedzic, Mazańcowic, 
Pisarzowic, Kóz, Kaniowa, 
Bystrej i Szczyrku.

Do znakomitych startów 
świetnie promujących powiat 
bielski daleko poza jego gra-
nicami odniósł się starosta po-
wiatu Andrzej Płonka. – Moja 
satysfakcja jest tym większa, 
że takie wyniki przypadły 
na rok szczególny dla Polski 
i naszego powiatu. Obchodzi-

liśmy przecież piękny jubileusz 
100-lecia odzyskania Niepod-
ległości czy 20-lecie funkcjo-
nowania powiatu bielskiego na 
administracyjnej mapie Polski. 
Ośmielę się powiedzieć, że 
swoimi sportowymi sukcesami 
doskonale uświetniliście wspo-
mniane jubileusze. Dziękują za 
taką postawę – mówił starosta.

Dodał również, że istotną 
rolę w kształtowaniu sporto-

wego charakteru i szlifowa-
nia umiejętności zawodników 
odgrywa Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy, organi-
zujący powiatowe igrzyska 
dzieci i młodzieży szkolnej 
dla ponad 2,5 tys. uczniów. 
Właściwy kierunek obierają 
również gminy na terenie po-
wiatu, a ich wójtowie i burmi-
strzowie rozumieją potrzebę 
inwestowania w infrastrukturę 

sportowo-rekreacyjną. – Jako 
władze samorządowe powiatu 
bielskiego od lat ukierunko-
wani jesteśmy na wspiera-
nie przede wszystkim sportu 
dzieci i młodzieży. To dobry 
i sprawdzony kierunek. To 
przecież z masowości szkole-
nia wyłaniane zostają talen-
ty, które wchodzą na coraz to 
wyższe poziomy sportowe – 
zaznaczył Andrzej Płonka. (R)
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Sportowcy, trenerzy i samorządowcy stanęli do wspólnego zdjęcia.

Kalendarzami olimpijskimi i albumami dotyczącymi regionu uhonorowani 
zostali obecni na spotkaniu olimpijczycy z powiatu bielskiego – Józef Paw-
lusiak, Anna Pawlusiak, Janusz Malik, Przemysław niemiec i Wiktor Krebok.

Specjalizujący się w kombinacji norweskiej zawodnik LKS-u Klimczok Bystra 
Piotr Kudzia to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników, uczęsz-
czających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk 
z siedzibą w Buczkowicach.

na uznanie sportowymi osiągnięciami zasłużyły medalistki mistrzostw 
świata w kajak polo – Klaudia Sachmerda, Sandra Pilarz, Dominika Sojka i 
Monika Pacyga, na co dzień reprezentujące klubowe barwy UKS Set Kaniów.

Pochodzący z Pisarzowic kolarz Przemysław niemiec w sposób szczególny zo-
stał uhonorowany na zakończenie swojej bogatej kariery sportowej, podczas 
której powiat bielski i swoją gminę rozsławiał daleko poza ich granicami.

Stowarzyszenie Sportów Siłowych Benchpress Kozy reprezentowali w trak-
cie uroczystości trójboiści Grzegorz Drewniany i Wiesław Wróbel, odnoszący 
od lat znaczące sukcesy rangi światowej.

Wyróżnienia odebrali Dominika Świerkot, Maciej Krzempek i Adrian Kup-
czak, podopieczni UKS Olimp Mazańcowice, medaliści młodzieżowych 
mistrzostw w skoku o tyczce, a także trener prowadzący Piotr Krupiński.
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Scania dla StraŻaków
Nowy, średni pojazd marki Scania P360 trafił do podziału bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Janowicach.

Samochód dla jednostki był 
potrzebny, wszak dotychczas 
użytkowany star 244 z 1986 
roku został przez lata moc-
no wyeksploatowany. Nowy 
wóz nie tylko prezentuje się 
efektownie, ale spełnia istot-
ne kryteria, by dobrze słu-
żyć w działaniach bojowych. 
Scania pomieści 3 tys. litrów 
wody, posiada wyciągarkę, 
maszt oświetleniowy oraz na-
pęd na wszystkie osie.

Zakup pojazdu to efekt 
przede wszystkim wkładu 
Urzędu Gminy Bestwina na 
poziomie ponad 380 tys. zł 
oraz dofinansowań – z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
(200 tys. zł), Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach (191 tys. zł.), 

Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego (70 tys. zł), 
jak również środków własnych 
jednostki (140 tys. zł).

Wóz trafił do jednostki 
25 stycznia, krótko później 
przeszedł chrzest bojowy 
podczas jednej z akcji stra-

żaków w terenie. Oficjalne 
jego przekazanie dla OSP Ja-
nowice nastąpi podczas uro-
czystości zaplanowanej na 18 

maja br. Warto zaznaczyć, 
że to kolejny już pojazd, jaki 
w ostatnich latach przekaza-
ny został do dyspozycji jed-
nostek w gminie. Wcześniej 

zaopatrzone w nowe, bądź 
używane, ale w bardzo do-
brym stanie technicznym, 
zostały straże w Bestwince, 
Bestwinie i Kaniowie. (M)

Gmina BEStWina

ARTUR BeniOWSKi,
wójt gminy Bestwina:

Zakup kolejnego wozu strażackiego, 
tym razem dla jednostki z Janowic, 
to bardzo istotna kwestia. nasza 
gmina znana jest przecież z ochot-
niczych straży pożarnych, które 
należą do najlepszych, a o wyso-
kim ich przygotowaniu świadczy 
to, że każda z czterech jednostek 
znajduje się w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym. nie byłoby 
to wszystko możliwe bez wsparcia 
na różnych płaszczyznach, jakie-
go staramy się co roku udzielać. 
Mamy świadomość, że coraz lepsze 
warunki funkcjonowania straży 
przekładają się na jakość pełnionych 
obowiązków przez druhów, a tym 
samym i bezpieczeństwo mieszkań-
ców całej gminy Bestwina. Strażacy, 
którzy swoją wymagającą służbę 
pełnią bezpłatnie, wyjeżdżają do 
pożarów, pomagają w sytuacjach 
wystąpienia anomalii pogodowych, 
także wtedy, gdy dochodzi do wy-
padków drogowych. Dzięki tej dba-
łości o nich mają świadomość, że są 
ważną częścią naszej gminnej spo-
łeczności, cieszą się równocześnie 
dużym społecznym zaufaniem. i nie 
jest to przypadkowe, bo jesteśmy z 
nich dumni i wdzięczni im zarazem 
za poświęcenie na rzecz mieszkań-
ców gminy.

drogi i chodniki  
w przygotowaniu
Wczesną wiosną na te-
renie gminy Bestwina 
rozpoczną się prace obej-
mujące drogową infra-
strukturę.

Rozstrzygnięty został 
już przetarg na budowę 
chodnika wzdłuż ulicy 
Dankowickiej w Kanio-
wie, który obejmie odci-
nek długości ok. 1 km od 
skrzyżowania w Kaniowie 
w kierunku Dankowic. 
Koszt zadania jest znacz-
ny, wynosi blisko 2 mln 
zł, w całości zostanie po-
kryty ze środków budże-
tu Gminy, a to z powodu 
szerokiego zakresu prze-
widzianych prac. Prócz 
budowy chodnika zapla-
nowano m.in. powstanie 
kanalizacji deszczowej 
oraz oddzielenie chodni-
ka od drogi niewielkim 
pasem zieleni. Zakończe-
nie tej inwestycji przypada 
na okres wakacyjny.

Budowę chodnika za-
łożono także na ul. Wito-
sa w Bestwinie w kierunku 
Kaniowa i Bestwinki, na 
odcinku ok. 1 km, na któ-
rym obecnie go brakuje. 
Jeszcze w lutym ma zostać 
ogłoszony przetarg na tę in-
westycję, wiosną miałyby 
rozpocząć się prace. – To 
o tyle ważne, że jest to jed-
na z bardziej ruchliwych 
dróg w gminie, a bezpie-
czeństwo naszych miesz-
kańców stanowi absolutny 
priorytet – mówi wójt Ar-
tur Beniowski.

Kolejnym zadaniem 
w zakresie infrastruktu-
ry drogowej jest remont 
ul. Rzecznej w Bestwin-
ce. W ub.roku w tym rejo-
nie wykonane zostało już 
odwodnienie i wymiana 
przepustu, teraz położona 
będzie nowa nakładka as-
faltowa. Gmina przezna-
czy na ten cel ok. 600 tys. 
zł z własnego budżetu. (M)

Szkolny mały kSiąŻĘ

Podtrzymując kilkuletnią 
już tradycję uczniowie, na-
uczyciele i przyjaciele Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ja-
nowicach spotkali się w sobotę 
9 lutego na barwnym spekta-
klu.

Tym razem, przede wszyst-
kim z aktorskim udziałem 
uczniów uczęszczających do 
janowickiej placówki, zapre-
zentowano we współczesnym 
odniesieniu doskonale znaną 
powiastkę filozoficzną „Mały 
Książę”. Reżyserka i autorka 
scenariusza Jolanta Kuczyń-
ska zaadaptowała oryginal-
ny tekst książki na potrzeby 
szkolne, dzięki czemu możliwe 
było zaangażowanie praktycz-
nie całej społeczności Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Sam 
tytułowy Mały Książę podró-
żujący po wszechświecie był 
odgrywany przez kilka akto-
rek, w przedstawienie wkom-
ponowano tańce w wykonaniu 
klas młodszych, z piosenkami 
wystąpili uczniowie klasy 2, 

nie zabrakło również chóru 
i solistek.

Właśnie taki spektakl wy-
brany został w tym roku 
nieprzypadkowo. Dojrzała 
opowieść o zderzeniu dwóch 
światów – szczerego, prostego 
i beztroskiego dzieciństwa oraz 
dojrzałości podszytej lękami, 
nałogami, nacechowanej bra-
kiem czasu, pragnieniem wła-
dzy i pieniędzy – zmusić miała 
widzów do refleksji i zapyta-
nia samego siebie: „Czy mam 
w sobie jeszcze coś z dziec-
ka?”.

Warto zaznaczyć, że w po-
przednich latach podopieczni 
szkoły w Janowicach tak-
że początkiem każdego roku 
odgrywali cieszące się dużym 
zainteresowaniem spektakle. 
Na kameralnej scenie gości-
li w przeszłości m.in. Ry-
bak i Złota Rybka, Dzielny 
Ołowiany Żołnierzyk, Kop-
ciuszek czy cała plejada boha-
terów baśni Andersena i braci 
Grimm. (M)

SołtySi na piĘć lat

We wszystkich czterech 
miejscowościach gminy Be-
stwina odbyły się w lutym 
wybory sołtysów i rad sołec-
kich.

Każde z zebrań przebiegało 
według podobnego schematu. 
Następował wybór przewodni-
czącego i sekretarza zebrania, 
sprawozdanie z dotychczaso-
wej działalności swojej i rady 
sołeckiej składał sołtys, kolej-
ne punkty to ustalenie liczby 
członków rady, uchwalenie 
regulaminu wyborów, powo-
łanie komisji skrutacyjnej, 
weryfikacja uprawnień, zgło-
szenie kandydatów, tajne gło-
sowanie i ogłoszenie wyników. 
Zawsze także był czas na wy-
stąpienia wójta gminy Artura 
Beniowskiego oraz zaproszo-
nych gości.

W następstwie wyborów 
przeprowadzonych w Kanio-
wie mieszkańcy ponownie 
zaufali Markowi Pękali, któ-
ry był jedynym kandydatem. 
Zdobył 41 pozytywnych gło-
sów. Również do ponownego 

wyboru Stanisława Nycza na 
sołtysa, poprzez 34 uzyskane 
głosy, a więc liczbie większej 
od dwóch kontrkandydatów, 
doszło w Janowicach. Miesz-
kańcy Bestwiny zdecydowali 
z kolei, że na kolejną pięciolet-
nią kadencję sołtysem pozosta-
nie Maria Maroszek (53 głosy 
„za”). W Bestwince obowiązki 
te sprawować będzie niezmien-
nie Teresa Paruch-Ryś, na któ-
rą zagłosowało 46 osób.

– Sołtys w każdej „małej oj-
czyźnie” odgrywa istotną rolę. 
Jest swego rodzaju łącznikiem 
pomiędzy mieszkańcami a wła-
dzami gminy – wyjaśnia wójt 
Artur Beniowski. Sołtys jako 
organ wykonawczy sołectwa 
realizuje uchwały Rady Gmi-
ny, dokonuje poboru podatków 
rolnego i leśnego, uczestniczy 
w sesjach i komisjach Rady, 
zwołuje zebrania wiejskie, re-
prezentuje na zewnątrz swoje 
sołectwo. W dobrym realizo-
waniu obowiązków pomaga 
mu ciało doradcze zwane radą 
sołecką. (MA)
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Ul. Witosa w Bestwinie zyska w tym roku chodnik także na odcinku, 
w którym do tej pory go brakowało.
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JaSienica do 
katowickieJ Strefy

Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna stała się częścią Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Wójt Janusz Pierzyna podpisał w tej sprawie porozumienie z prezesem  

KSSE Januszem Michałkiem.

Wójt wyjaśnia, że podpisa-
nie umowy poprzedziły wizy-
ty prezesa Janusza Michałka 
w Jasienicy, a także uchwała 
Rady Gminy Jasienica podję-
ta na wniosek wójta na sesji 
31 stycznia. Katowicka SSE 
jest największa w Polsce, 
przynależność do niej umoż-
liwi m.in. udział w szerokiej 
międzynarodowej promocji, 
jaką prowadzi. Ma także li-
cencję na dystrybucję gazu 
i związane z tym tworzenie 
sieci gazowniczej. Tego ro-
dzaju inwestycja na terenie 
Jasienicy pozwoliłaby inwe-
storom w gminnej Strefie na 
korzystanie z ekologicznej 
energii gazowej.

Wójt zaznaczył też, że wy-
negocjował z prezesem Mi-
chałkiem 5-proc. zapłatę dla 
Katowickiej SSE z każdej 
sprzedanej działki w Jasienic-
kiej Niskoemisyjnej Strefie 
Ekonomicznej. Będzie to jed-
nak 5 proc. doliczone do war-

tości działki. – Nie ma więc 
mowy o spadku dochodów 
dla budżetu Gminy Jasienica 
z tego tytułu, tym bardziej, że 
podleganie pod KSSE sprawi, 

iż jasienickie grunty staną się 
dużo droższe – dodaje wójt 
Janusz Pierzyna.

Jak podkreśla, jeden z in-
westorów Jasienickiej Strefy, 

spółka Rawibox, już wyrazi-
ła zainteresowanie skorzy-
staniem z dobrodziejstwa 
obniżenia podatku, o jaki 
może się starać firma in-

westująca na terenie Strefy 
Specjalnej. Firma zamierza 
w dwóch ratach zainwesto-
wać w najbliższych latach 
aż 70 mln euro, budując 
w Jasienickiej Strefie Ekono-
micznej najnowocześniejszą 
w Europie fabrykę opakowań 
z tektury. Produkcja ma być 
oparta na wysoce ekologicz-
nych technologiach, a do łą-
czenia 7-warstwowej tektury 
używane będą kleje na bazie 
skrobi ziemniaczanej i kuku-
rydzianej.

W związku z planami in-
westycyjnymi Rawiboksu ta 
należąca do koncernu Ros-
smanna firma wystąpiła do 
Gminy Jasienica o zmianę 
w Studium zagospodarowania 
przestrzennego Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej o dopuszczenie do 
budowy nieco wyższych bu-

dynków, niż jest to możliwe 
obecnie. Radni przystali na 
takie zmiany, co pozwoli na 
rozpoczęcie prac planistycz-
nych przy zmianie Studium.

Z rozwojem Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Eko-
nomicznej była związana 
również inna uchwała, jaką 
przegłosowali na styczniowej 
sesji radni – o współdziała-
niu z Powiatem Bielskim na 
rzecz rozwoju przedsiębior-
czości w gminie. Jednym 
z elementów tego współdzia-
łania będzie modernizacja 
i rozbudowa drogi od ronda 
w Mazańcowicach do Mię-
dzyrzecza Dolnego w rejonie 
strefy ekonomicznej. Powiat 
Bielski, właściciel drogi, 
może na ten cel pozyskać 3,6 
mln zł, umowa o współdziała-
niu z Gminą Jasienica ułatwi 
te starania. (UGJ)

Gmina jaSiEnica

JAnUSZ PieRZYnA,
wójt gminy Jasienica:

Dla nas oznacza to wzmocnie-
nie potencjału naszej strefy, bo 
inwestorzy będą mogli korzy-
stać z przysługujących im ulg 
podatkowych, takich, jakie obo-
wiązują w strefach specjalnych. 
Chcę zaznaczyć, że zwolnienia 
z podatków nie obejmują tej 
części, która jest przeznaczona 
dla gmin, więc nic na tym nie 
stracimy. A już wiem, że jeden z 
inwestorów zamierza skorzystać 

z tej możliwości, co będzie ozna-
czało również promocję naszego 
przedsięwzięcia. Włączenie w 
Katowicką Strefę z całą pewno-
ścią wpłynie także na wzrost cen 
gruntów, za jakie będziemy w ko-
lejnych latach sprzedawać działki 
w naszej Strefie. Liczę też, że uda 
się wykorzystać inne możliwości, 
jakimi dysponuje ta największa 
w Polsce specjalna strefa ekono-
miczna, m.in. montaż instalacji 
gazowych. Wszystkie te elemen-
ty służyć będą rozwojowi naszej 
gminy.

Podpisanie umowy poprzedziły wizyty prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej Janusza Michałka u 
wójta Janusza Pierzyny.
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dobry rok StraŻy
Ochotnicze Straże Pożar-
ne gminy Jasienica dobrze 
wypełniają swoje zadania – 
ocenia wójt gminy Janusz 
Pierzyna. W najbliższych ty-
godniach we wszystkich 12 
jednostkach OSP na terenie 
gminy Jasienica odbędą się 
doroczne zebrania sprawoz-
dawcze.

Bielska Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej 
przygotowała statystyki ubie-
głorocznej działalności jed-
nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie miasta 
Bielsko-Biała oraz gmin po-

wiatu bielskiego. – Nasze jed-
nostki OSP dobrze spełniają 
swoją rolę w zapewnieniu bez-
pieczeństwa oraz likwidacji 
skutków wypadków drogo-
wych czy związanych z po-
godą. Trzeba podkreślić, że 
druhowie to ochotnicy, anga-
żują się w działania na rzecz 
gminnej społeczności w swoim 
wolnym czasie, który mogliby 
spędzić z rodziną. Należy ich 
za to docenić, tym bardziej, 
że stale podnoszą swoje kwa-
lifikacje, aby ich pomoc była 
coraz bardziej skuteczna – wy-
jaśnia wójt gminy Janusz Pie-
rzyna.

Przypomnijmy, w naszym 
regionie gmina Jasienica może 
poszczycić się 12 jednostka-
mi ochotniczej straży. To naj-
większa liczba, nawet samo 
Bielsko-Biała nie dysponuje 
tyloma OSP. Pod względem 
zdarzeń i działań statystyka nie 
odbiega już jednak od powiązań 
z liczbą ludności. I tak w 2018 
r. najwięcej zdarzeń odnotowa-
no w Bielsku-Białej – blisko 2,5 
tys., w tym 1,7 tys. miejscowych 
zagrożeń i ponad 300 pożarów 
– a następnie w Czechowicach-
-Dziedzicach, odpowiednio – 
blisko 550, 341 i 136. Pod tym 
względem Jasienica plasuje się 
na trzecim miejscu z 326 zdarze-
niami, w tym 271 miejscowymi 
zagrożeniami i 41 pożarami. 

– Stale wspieramy nasze jed-
nostki w wieloraki sposób, tak-
że finansowy, właśnie z myślą 
o podnoszeniu poziomu bez-
pieczeństwa całej gminy. Przy-
pomnę, że już w najbliższym 
czasie oddamy do użytku dwie 
kolejne strażnice, w Grodźcu 
i Mazańcowicach, rozbudowa-
ne i nowoczesne. Regularnie 
również kupujemy strażakom 
potrzebny sprzęt, wozy i dofi-
nansowujemy szkolenia – do-
daje wójt Janusz Pierzyna. (UGJ)

nowe uSg dla przychodni
Jasienicki Samodzielny 

Gminny ZOZ wzbogacił się 
o nowe urządzenie USG. Jak 
wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna, to kolejna inwestycja 
w ochronę zdrowia mieszkań-
ców gminy Jasienica.

– Kilkanaście lat temu za-
decydowaliśmy, aby pozo-
stawić podstawową opiekę 
medyczną w rękach samorzą-
du Gminy Jasienica. Dzięki 
temu mamy wpływ na funk-
cjonowanie przychodni i ich 
wyposażenie. Dzięki naszym 
staraniom opiekę zdrowotną 
sprawują nie tylko lekarze ro-
dzinni, pierwszego kontaktu, 
ale również 13 specjalistów. 
Mamy też do dyspozycji do-
brze wyposażone laborato-
rium, gabinet rehabilitacyjny, 
a także diagnostykę obrazo-
wą, która teraz wzbogaciła 
się o aparat USG. Przymie-
rzamy się do kolejnych za-
kupów nowego sprzętu dla 
przychodni – wyjaśnia wójt.

Jak mówi Jan Matuszek, 
kierownik SG ZOZ, nowo-
czesny aparat marki Min-
dray DC 80, kosztował 162 
tys. zł, z czego 81 tys. zł 

pochodzi z dofinansowania 
dotacją z budżetu Gminy Ja-
sienica. Ma trzyletnią gwa-
rancję. – Aparatami tej klasy 
dysponują małe szpitale, to-
też w zupełności wystarczy 
na nasze potrzeby – wyja-
śnia kierownik.

Zastąpił wysłużony już 
aparat z 2013 r., który jednak 
nie zniknie z przychodni, lecz 
będzie wspierał diagnostykę 
prowadzoną przez samych 
lekarzy specjalistów – orto-
pedę i kardiologa. Nowy apa-
rat obsługuje lekarz radiolog. 

W jasienickiej przychodni 
wykonywanych jest ok. 60 
diagnoz przy użyciu USG 
w ciągu tygodnia, nie tylko 
na zlecenie lekarzy z Jasie-
nicy, lecz także z zewnątrz. 
Głównie przeprowadza się 
badanie jamy brzusznej oraz 
tętnic szyjnych i w kończy-
nach.

Przypomnijmy, że to już 
kolejna inwestycja w gminnej 
służbie zdrowia w tym roku, 
w styczniu oddano do użytku 
nowy ośrodek zdrowia w Ma-
zańcowicach. (UGJ)

Strażacy z jednostek gminy Jasienica co roku rywalizują podczas zawodów, 
wykazując się profesjonalizmem i wysokimi kwalifikacjami.
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Urządzeniami tej klasy dysponują mniejsze szpitale.
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Jak ci SiĘ ŻyJe w Jaworzu?
Postawione w tytule pytanie wyłania się jako nadrzędne z ankiety, jaką do mieszkańców Jaworza skierował wójt Radosław Ostałkiewicz.

Ankieta, do której dostęp 
zamieszczono poprzez stronę 
internetową jaworze.pl, doty-
czy wielu istotnych obszarów 
z punktu widzenia Jaworza 
i jego mieszkańców. Zada-
ne pytania dotyczą w pierw-
szej kolejności poziomu życia 
w gminie, a więc tego, czy i na 
ile jest ona dobrym miejscem 
na wykonywanie pracy zawo-
dowej, zamieszkanie czy też 
codzienne funkcjonowanie. 
Wójta interesują także tema-
ty związane z poruszaniem się 
po Jaworzu i dostępnością ko-
munikacji, szeroko pojętym 
bezpieczeństwem w różnych 
częściach gminy i podczas 
imprez organizowanych na jej 
terenie, monitoringiem oraz 
dodatkowymi patrolami po-
licyjnymi. W ankiecie za-
mieszczone zostały ponadto 
pytania m.in. o jakość opieki 
zdrowotnej, usługi edukacyjne 
w poszczególnych placówkach 
oświatowych, czystość powie-
trza, zaopatrzenie w wodę, 
uregulowania w zakresie od-
bierania śmieci, dostęp do stref 
rekreacji i wypoczynku oraz 
stan utrzymania dróg wraz 
z ich odśnieżaniem w okre-
sie zimowym.

Ważną część ankiety po-
święcono na możliwość 
wyrażenia opinii odnośnie kon-
taktów z wójtem, współpracy 
z radnymi oraz skali zaintere-
sowania obradami Rady Gmi-
ny. Mieszkańcy mogą poddać 

ocenie także funkcjonowanie 
samego Urzędu Gminy, jego 
wydziałów i komórek. Wójt 
Radosław Ostałkiewicz pyta 
również o to, jakich wydarzeń 
kulturalnych i aktywności 
sportowych w Jaworzu bra-

kuje, wreszcie z jakich źródeł 
czerpane są informacje z życia 
gminy. Za równie interesujący 
dla mieszkańców uznać można 
wątek poddający pod rozwagę 
wprowadzenie numeracji po-
rządkowych na danych ulicach.

Wypełnienie ankiety nie 
jest czynnością skompliko-
waną i zajmuje tylko kilka-
naście minut. W większości 
pytań zaproponowane są 
odpowiedzi, a o wyborze tej 
konkretnej decyduje inter-
nauta.

Jak podkreśla wójt Ostał-
kiewicz, zaproponowana 
jaworzanom ankieta dokład-
nie w takiej formie nie jest 
przypadkowa. To pokłosie 
wprowadzenia obowiązku 
przedstawienia przez Wójta 
na forum Rady Gminy tzw. 
„Raportu o stanie Gminy”. 
Ma on mieć charakter spra-

wozdania z działalności Wój-
ta za miniony okres, w którym 
znaleźć powinny się m.in. in-
formacje o realizacji zadań 
własnych i zleconych, uchwał 
Rady Gminy Jaworze, inter-
pelacji radnych, wniosków 
kontrolnych oraz rekomen-
dacji z zakresu audytu we-
wnętrznego. Opracowanie to 
winno obejmować także infor-
macje dotyczące działalności 
administracyjnej urzędu. Na 
podstawie raportu, a po deba-
cie nad jego zawartością, rad-
ni przeprowadzą głosowanie 
nad tzw. wotum zaufania dla 
Wójta. (M)

Gmina jaWoRZE

RADOSŁAW  
OSTAŁKieWiCZ,
wójt gminy Jaworze:

W związku z wprowadzonym obo-
wiązkiem przedstawienia przez 
wójta gminy w terminie do 31 
maja raportu o aktualnym stanie 
gminy Jaworze, postanowiłem o 
kwestie najważniejsze dla naszej 
lokalnej społeczności zapytać sa-
mych mieszkańców. Za formułę 
do tego najwłaściwszą wybrałem 
ankietę, która możliwie szeroko 
obejmuje różne aspekty. Każdy 

może więc całkowicie anonimo-
wo odpowiedzieć na postawione 
pytania, które bardzo konkretnie 
osadzone zostały w otaczającej 
nas wszystkich rzeczywistości i 
dotyczą spraw naprawdę kluczo-
wych. Uzyskane opinie od jawo-
rzan pozwolą na wytworzenie 
ogólnego obrazu nastrojów 
społecznych w gminie, a także 
wyciągnięcie wniosków na przy-
szłość, aby wspólnym wysiłkiem 
Jaworze nadal rozwijało się w do-
brym, ale i oczekiwanym przez 
mieszkańców kierunku.

Mieszkańcy Jaworza chętnie uczestniczą w różnych wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym, organizowanych 
na terenie gminy. Rosnącą popularnością cieszy się m.in. rodzinny rajd rowerowy, jaki odbywa się w maju. Także 
pytania o ofertę spędzania czasu wolnego zawarte zostały w ankiecie zaproponowanej przez wójta Radosława 
Ostałkiewicza.

wiĘceJ na obywatelSkie proJekty
Jeszcze do 8 marca organizacje po-

zarządowe działające w gminie Jaworze 
mogą złożyć wnioski na swoje projekty 
w ramach budżetu obywatelskiego. Pula 
na ich realizację znacznie została zwięk-
szona w porównaniu do ub.roku.

W drugiej połowie stycznia rozpoczął 
się nabór wniosków w piątej edycji bu-
dżetu obywatelskiego. Na ten cel prze-
znaczono łącznie 150 tys. zł, a więc o 30 
tys. więcej niż przed rokiem. Co wię-
cej, decyzją wójta Jaworza Radosława 
Ostałkiewicza w ramach rezerwy ogól-
nej budżetu dodatkowo wygospodarowa-
no kwotę 30 tys. zł. Odpowiednio po 10 
tys. zł pochłoną zadania, o które wnio-
skować będą organizacje działające na 
rzecz środowisk młodzieży i seniorów, 
a także w związku z tegorocznymi ob-
chodami 30-lecia III Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jednocześnie przyjęto założe-
nie, że wartość poszczególnych projek-
tów o charakterze inwestycyjnym nie 
może przekroczyć 40 tys. zł, z kolei na 
tzw. projekty miękkie maksymalna staw-
ka to 15 tys.

Wójt Radosław Ostałkiewicz pod-
kreśla, że budżet obywatelski w Ja-
worzu w poprzednich edycjach okazał 
się sprawdzonym przedsięwzięciem. – 
Z czteroletniej perspektywy mogę po-
wiedzieć, że taki właśnie budżet, na 
który wpływ mają sami mieszkańcy, 
obejmuje wielorakie inicjatywy, po-
trzebne i zarazem ciekawe. Z roku na 

rok są coraz bardziej interesujące, a na-
wet zadziwiają. Roczny budżet gminy 
to taka skala makro, zaś budżet party-
cypacyjny pozwala na realizację spraw 
małych, których załatwienie często może 
ułatwić życie na jakiejś konkretnej ulicy 
czy w danym rejonie. Temu obywatel-
skie projekty służą i zamierzam dążyć 
do rozwoju takiej koncepcji społecznego 
zaangażowania naszych mieszkańców – 
podkreśla wójt gminy.

Wnioski w ramach budżetu oby-
watelskiego składać można jeszcze do 
8 marca. Już 18 marca rozpocznie się 
głosowanie, które po uprzednim wypeł-
nieniu stosownych kart możliwe będzie 
zarówno osobiście w Urzędzie Gminy 
(do 12 kwietnia), jak i drogą elektronicz-
ną na adres bo2019@jaworze.pl (do 14 
kwietnia włącznie). (M)

gody złote i diamentowe
Tradycyjna  uroczys tość 

z udziałem par szczycących się 
długoletnim stażem małżeńskim 
odbyła się 7 lutego w Jaworzu.

Podczas spotkania zorganizo-
wanego przez władze samorzą-
dowe Jaworza wręczone zostały 
medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” nadane przez pre-
zydenta RP oraz symboliczne 
„Kryształowe Serca” od wspólnoty 
lokalnej gminy. W ten sposób do-
ceniono te pary małżeńskie, które 
świętowały nie tak dawno 50 i 60 
wspólnie spędzonych lat. – Jeste-
ście doskonałym przykładem tego, 
jak wspólna miłość na przestrzeni 
tak wielu lat może tworzyć rodzinę 
i stać się zarazem podstawą roz-
woju gminy. Te przeżyte dekady 
są żywym świadectwem bezgra-
nicznego oddania drugiej osobie, 

szacunku i zrozumienia – mówił 
przewodniczący obchodom wójt 
gminy Radosław Ostałkiewicz.

Złote Gody, a więc 50-lecie 
pożycia małżeńskiego, w minio-
nym roku obchodzili państwo: 
Henryka i Waldemar Bębenek, 
Anna i Jerzy Skubisz, Gertruda 
i Edward Keswoń, Maria i Ru-
dolf Kawik, Wanda i Alojzy Ja-
nik, Zofia i Leopold Iskrzyccy, 
Helena i Antoni Greń, Bernade-
ta Kisiała – w imieniu własnym 
i męża, Józefa i Jan Kominek, Ur-
szula i Gustaw Lisowscy, Barbara 
i Jan Mencnarowscy, Irena i Piotr 
Pałka, Irena i Józef Pasterny, Wła-
dysława i Roman Rak, Anna i Jan 
Strzelec, Krystyna i Józef Szczyp-
ka, Jadwiga i Karol Szymala, Hali-
na i Kazimierz Żarczyńscy, z kolei 
„diamentowi” jubilaci to Barba-

ra i Bogusław Krzemińscy, Irena 
i Roman Ruccy oraz Helena i Ma-
rian Zygmunt.

Uroczystość w Jaworzu uświet-
nił występ tenora Oskara Jasiń-
skiego, absolwenta Katowickiej 
Akademii Muzycznej oraz laureata 
wielu międzynarodowych konkur-
sów wokalnych. Artysta w godzin-
nym występie przedstawił polskie 
i zagraniczne pieśni oraz arie ope-
retkowe dedykowane jubilatom, 
odśpiewano im również wspólnie 
doniosłe „Sto lat!”. (RA)

Z pieniędzy z poprzednich edycji budżetu oby-
watelskiego przedszkolny plac zabaw w centrum 
Jaworza wzbogacił się o nowe urządzenia.
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wiĘceJ oświetlenia
kolejne zmodernizowa-
ne i zupełnie nowe punkty 
świetlne pojawiają się sys-
tematycznie na terenie gmi-
ny kozy.

Na przełomie stycznia i lu-
tego wzmożone prace w tym 
zakresie prowadzone były 
wzdłuż ulicy Krakowskiej. 
Wysłużone już słupy zastą-
pione zostały nowoczesnymi 
z zamontowanymi na nich le-
dowymi punktami świetlnymi. 
Łącznie Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
zmodernizowała we wspo-
mnianym okresie 11 lamp.

Modernizację oświetlenia 
na obecny rok przewidział 
również samorząd, prze-
znaczając na ten cel środki 
z gminnego budżetu. – Dla 
wszystkich użytkowników 
ruchu drogowego, a więc 
kierowców, ale także i pie-
szych, bezpieczeństwo sta-
nowi oczywisty priorytet. 
Na miarę takich możliwo-
ści będziemy tworzyć nowe 
punkty z oświetleniem oraz 
wymieniać  lampy tam, 
gdzie nie gwarantują one 
odpowiedniej widoczno-
ści – wyjaśnia wójt Kóz Ja-
cek Kaliński.

Kompleksowe prace obej-
mą m.in. ul. Modrzewiową, 
gdzie oświetlenia brakuje. 
Sami mieszkańcy sygnali-
zowali w tym rejonie gminy 
potrzebę takiej inwestycji. 

– Na bieżąco monitorujemy 
sytuację i przeprowadzamy 
wizję w terenie, aby syste-
matycznie poprawiać bez-
pieczeństwo – dodaje wójt 
gminy. (MA)

Gmina koZY

debatowanie w liceum
„Polska szkoła nie przygotowuje młodego człowieka do życia we współczesnym świecie” – taką tezę 

poddano dyskusji w czwartek 7 lutego podczas debaty w koziańskim Liceum Ogólnokształcącym.  

– Uczniowie podeszli do tematu merytorycznie, a to pokazuje, że ważne społecznie zagadnienia są  

istotne również dla młodych ludzi – mówi uczestniczący w spotkaniu wójt gminy Kozy Jacek Kaliński.

Debata w popularnym „Ba-
czyńskim” przeprowadzona 
została na zasadach oksfordz-
kich. Licealiści przygotowali 
się odpowiednio wcześniej pod 
kątem głównego tematu, tuż 
przed dyskusją wylosowali jed-
nak stronę sporu. Część z nich 
musiała więc postawionej tezy 
bronić, pozostałym przypadło 
w udziale przedstawiać argu-
menty przeciwko. – Taki cha-
rakter debaty sprawił, że była 
ona naprawdę interesująca dla 
wszystkich – zauważa wójt Ja-
cek Kaliński.

Szkolna dyskusja o pol-
skim systemie oświaty skupi-
ła się w szczególności wokół 
kilku wątków. Rzeczowo 
rozmawiano o przedmiotach 
obowiązkowych dla uczniów, 
zwracając uwagę m.in. na 
brak zajęć z retoryki, czy też 
sporą dawkę wiedzy, która nie 
do końca dostosowana jest do 
wciąż ewoluującego rynku 

pracy. Młodzież opowiadająca 
się „za” oświatą w obecnym 
kształcie podkreślała z kolei, 
że system zapewnia wszyst-

kim w równej mierze najważ-
niejszą wiedzę podstawową, 
a wszelakie formy zajęć do-
datkowych dają możliwość 

wyboru zgodnie z własny-
mi zainteresowaniami.

W trakcie debaty przywo-
łana została również kwestia 

szkolnictwa wyższego. Lice-
aliści podkreślali, że najbar-
dziej renomowane polskie 
uczelnie klasyfikowane są 
na bardzo odległych miej-
scach w skali całej Europy. 
Do rozmowy w tej części 
włączył się sam wójt, podda-
jąc pod dyskusję uczniów to, 
czy rozwiązaniem w kierunku 
poprawy jakości edukacyjnej 
miałoby być ich zdaniem stop-
niowe prywatyzowanie ośrod-
ków akademickich.

Choć debatę w koziańskim 
Liceum Ogólnokształcącym 
pozostawiono otwartą i celo-
wo nie wyłaniano grupy, która 
lepiej poradziła sobie z argu-
mentacją, to jednak doceniono 
wysiłek młodzieży. – Mło-
dzież wykazała się dużym za-

angażowaniem, ale i odwagą. 
Stres na początku wystąpień 
był widoczny, jednak szybko 
udało się go przezwyciężyć, 
a trafnych spostrzeżeń nie za-
brakło – mówi wójt Jacek Ka-
liński.

Na zakończenie  wój t 
Kóz wręczył ufundowane 
dla sześciu uczestników de-
baty książki Arthura Scho-
penhauera „Erystyka, czyli 
sztuka prowadzenia sporów”. 
– Chcemy pomysł debat w na-
szym Liceum rozwijać, bo to 
dla naszej młodzieży cenna 
inicjatywa. Młode pokole-
nie uczy się w ten wciągają-
cy sposób rozmawiać ze sobą 
z wzajemnym poszanowaniem 
się i zrozumieniem – dodaje 
wójt Kaliński. (MA)

Wójt gminy Jacek Kaliński wręczył uczestnikom debaty oksfordzkiej w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach książki 
Arthura Schopenhauera „erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów”. Podkreślił w ten sposób, że z zapropono-
wanym do dyskusji tematem dotyczącym oświaty uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze.

Jedna z grup podczas debaty broniła stanowiska, że współczesna szkoła 
właściwie przygotowuje młodych ludzi do późniejszego życia.
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beSkidzka po przetargu

Wczesną wiosną ruszy naj-
większa z tegorocznych inwe-
stycji drogowych w Kozach.

Koszt kompleksowej prze-
budowy górnego odcinka ulicy 
Beskidzkiej może okazać się 
finalnie mniejszy niż zakłada-
no. Na inwestycję przewidzia-
no pierwotnie środki rzędu ok. 
4,3 mln zł, jednak po przetar-
gu, do którego przystąpiło pięć 
firm, wartość zadania może 
ulec nieznacznemu obniżeniu.

Jak informuje wójt gminy 
Jacek Kaliński, po zakończe-
niu obowiązkowych proce-
dur i podpisaniu umowy na 
realizację z wykonawcą – co 
ma nastąpić najprawdopodob-
niej jeszcze w marcu – inwe-
stycja rozpocznie się wczesną 
wiosną. Czas jest w tym przy-
padku bardzo ważny, gdyż fi-
nalizacja zadania musi mieć 
miejsce do końca roku. Prze-
budowa odcinka o długości 

ok. 840 m uzyskała dofinan-
sowanie w wysokości 50 pro-
cent kosztów kwalifikowanych 
z rządowego Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019.

Gmina przygotowuje się 
równolegle do kolejnych in-
westycji drogowych. Nie-
bawem powstanie projekt 
modernizacji ulic Storczy-
ków, Liliowej i Zdrojowej 
na odcinku nieco poniżej 1 
km, po czym ruszą starania 
o pozyskanie środków ze-
wnętrznych na realizację. 
Przypomnijmy, że wspomnia-
ne drogi zostały mocno znisz-
czone w poprzednich latach, 
przez nie bowiem prowadziły 
objazdy przy pracach zwią-
zanych z kanalizacją, remon-
tem ul. Beskidzkiej, a także 
jeszcze wcześniejszą budową 
ronda w centrum Kóz. (M)
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aplikacJa dla mieSzkańców
O istotnych sprawach w gminie Kozy 

można już dowiadywać się za pomocą bez-
płatnej aplikacji „Blisko”.

Ten mobilny system powiadamiania 
i ostrzegania stworzony został z myślą 
o posiadaczach smartfonów. Mieszkań-
cy, którzy zainstalują aplikację „Blisko” 
w swoim telefonie uzyskają całkowicie 
darmowy dostęp do ważnych informa-
cji. Otrzymywać będą na bieżąco alerty 
pogodowe, wiadomości związane z wy-
stępującymi zagrożeniami, rozmaitymi 
utrudnieniami czy awariami. „Blisko” za-
pewnia ponadto możliwość sprawdzenia 

m.in. aktualnego stanu jakości powietrza 
na terenie gminy, a docelowo także kalen-
darza wydarzeń kulturalnych i sportowych 
oraz terminów opłat urzędowych.

Łatwa do zainstalowania, wygodna 
w użytkowaniu, a przy tym bardzo przy-
datna aplikacja, została zakupiona przez 
Urząd Gminy w Kozach za niespełna 10 
tys. zł wraz z rocznym abonamentem. – Dą-
żymy do poprawy komunikacji z miesz-
kańcami i to jeden z już wprowadzonych 
pomysłów. Zachęcamy wszystkich kozian 
do korzystania z tego pomocnego narzędzia 
– mówi wójt gminy Jacek Kaliński. (ReD)

nowe oświetlenie istotnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w 
gminie Kozy, m.in. wzdłuż ul. Krakowskiej.
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Gmina WilamoWicE

gaz bardzieJ popularny
Program wymiany starych kotłów wśród mieszkańców gminy Wilamowice nabiera tempa. Także tutaj 

potwierdza się tendencja widoczna w innych częściach regionu – coraz więcej właścicieli posesji 

decyduje się na ogrzewanie gazowe.

Podobnie jak w latach ubie-
głych o wymianę pieca mogą 
ubiegać się właściciele budyn-
ków na terenie gminy Wilamo-
wice, którzy trwale zastąpią 
stary, nieekologiczny piec na 
paliwo stałe. Otrzymają na ten 
cel 80-procentowe dofinanso-
wanie, nie większe jednak niż 
6 tys. zł. Przy całkowitym 
koszcie prac ok. 8 tys. zł ozna-
cza to dla mieszkańca wydatek 
na poziomie 2 tys. zł.

Program Ograniczenia Ni-
skiej Emisji dla Gminy Wi-
lamowice, który przewiduje 
takie wsparcie, dofinansowuje 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który na każdą nową 
instalację udziela Gminie Wi-
lamowice 4 tys. zł korzystnej 
ekologicznej pożyczki oraz 
2 tys. zł dotacji. W praktyce 

właściciel domu, który został 
zakwalifikowany do Progra-
mu, wybiera z urzędowej listy 
jedną z ok. 20 firm upoważ-
nionych do przeprowadzenia 
wymiany. To ona dokonuje 
instalacji i rozlicza się z Urzę-
dem Gminy Wilamowice.

Ten rok miał być ostatnim 
z trzech realizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla Gminy Wilamowice, zakła-
dającym dopłatę do wymiany 
pieców. Jednak, jak zaznacza 
wiceburmistrz Stanisław Gaw-
lik, po stosunkowo niskim za-

interesowaniu wymianą pieców 
na początku programu, w ubie-
głym roku listę zapełniono dość 
szybko, a ilość zapytań o tego-
roczną wymianę pozwala mieć 
nadzieję, że i w tym roku sytu-
acja będzie podobna. W 2017 
r. zostało wymienionych 69 

starych pieców węglowych na 
47 kotłów węglowych 5 klasy 
wydajności oraz 22 kotły gazo-
we. Całość kosztowała blisko 
886 tys. zł, z czego 413,5 tys. 
zł została dofinansowana ze 
środków Funduszu. Rok póź-
niej wymieniono 50 starych 
pieców, z tego 20 zastąpiono 
nowoczesnymi węglowymi, 
a 30 gazowymi. W tym wy-
padku wartość zadania wynio-
sła 624 tys. zł, z czego Fundusz 
dołożył 300 tys. zł.

Nabór wniosków na tego-
roczną edycję będzie trwał od 
15 do 30 kwietnia. Przewi-
dziane zostało dofinansowanie 
do wymiany 50 nieekologicz-
nych kotłów. Przypomnijmy, 
że wymiana starych pieców 
to jeden z elementów ograni-
czenia niskiej emisji. Gmina 
zamierza również dofinanso-
wać instalacje fotowoltaiczne 
wraz z systemem pomp ciepl-
nych u ponad 300 mieszkań-
ców. (ŁU)

MARiAn TReLA,
burmistrz Wilamowic:

Opalanie węglem to główna przy-
czyna zanieczyszczenia powietrza, 
nie tylko w naszej gminie, także 
w całym regionie i kraju. na szczę-
ście coraz więcej z nas zdaje sobie 
sprawę z zagrożeń dla własnego 
zdrowia, jakie płyną ze spalania 
najgorszego gatunku węgla i 
wręcz śmieci.
Widać to także w naszym progra-
mie ograniczenia niskiej emisji, 
którego jedną z ważnych części 
jest akcja wymiany pieców na 
ekologiczne. Jeszcze dwa lata 
temu mieliśmy problem ze 
skompletowaniem pełnej listy 

chętnych na wymianę, toteż 
ograniczyliśmy skalę akcji w na-
stępnych latach. Dziś widać, że 
zainteresowanie znacznie wzro-
sło, więc poważnie rozważamy, 
aby dopłatę do wymiany pieców 
kontynuować w kolejnych latach.
Co szczególnie cieszy, to wzrasta-
jące zainteresowanie najbardziej 
w tym kontekście ekologicznym 
paliwem, a więc gazem. nasza 
gmina dysponuje rozwiniętą sie-
cią gazową już od kilku dekad, 
toteż masowe przyłączanie się 
do niej może w krótkim czasie 
rozwiązać problem ze smogiem. 
A pod tym względem ciągle jest 
dużo do zrobienia.
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podSumowanie  
tour de pologne

W sposób uroczysty burmistrz Wi-
lamowic Marian trela podziękował 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie okazałej lotnej 
Premii 75. tour de Pologne w Wi-
lamowicach.

Uroczystość w sobotę 23 stycznia 
otworzyli burmistrz Marian Trela wraz 
ze swoim zastępcą Stanisławem Gaw-
likiem. Skierowali podziękowania do 
wszystkich zebranych, rozpoczynając 
od Przemysława Niemca, na którego 
ręce złożyli statuetkę za rozsławianie 
Gminy Wilamowice i sukcesy sporto-
we, dyplom za pomoc w organizacji 
75. Tour de Pologne. – Jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń sportowych 
w kraju objęło również naszą gminę. 
Co istotne, bardzo wyraźnie zostaliśmy 
na trasie przejazdu zaznaczeni i dostrze-
żeni w całej Polsce. To bardzo cieszy, 
dlatego serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy do tego naszego sukcesu się 
przyczynili – mówi burmistrz, wskazu-
jąc, że organizator wyścigu Lang Team 

przyznał Wilamowicom tytuł Najpięk-
niejszego Miasta 75. Tour de Pologne 
w kategorii Lotnej Premii.

Burmistrz podziękował też wszyst-
kim mieszkańcom Wilamowic, którzy 
tłumnie zjawili się na Rynku, gdzie 
wypadała linia lotnej premii, a także 
wzdłuż trasy wyścigu. Dyplomami 
i książkami nagrodzono wszystkich za-
angażowanych, m.in. Ochotnicze Straże 
Pożarne, zespoły regionalne, pracowni-
ków Urzędu Gminy, Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury, firmy oraz 
organizacje działające na terenie gminy.

W tle emitowano film, wysłany do 
komisji konkursowej Lang Teamu. Na-
stępnie wszyscy zebrani mogli przy-
pomnieć sobie emocje z tego dnia, 
oglądając film autorstwa Krzysztofa 
Tomaszewskiego oraz zdjęcia wyko-
nane podczas Lotnej Premii przez Ur-
szulę Kucharską, również wysłane do 
komisji konkursowej. Już po seansie 
nastąpiła część artystyczna, podczas 
której z recitalem akordeonowym wy-
stąpił Janusz Korczyk. (AK)

Fo
to

: M
at

. M
Go

K w
ila

M
ow

ice

pierwSzy bal 
obywatelSki

W sobotę 26 stycznia w pięk-
nych salach Dworku Jedlina odbył 
się I Bal Obywatelski Gminy Wi-
lamowice.

Celem Balu była integracja orga-
nizacji społecznych, stowarzyszeń 
kulturalnych, sportowych i samo-
rządowych działających na tere-
nie gminy oraz docenienie pracy 
społecznej mieszkańców. Jak wy-
jaśnia Aleksander Nowak, dyrek-
tor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wilamowicach, było to 

pierwsze spotkanie tego typu, po-
zwoliło na wzajemne poznanie osób 
angażujących się w działalność 
społeczną z wszystkich sołectw. 
Jak podkreśla, bal został sfinan-
sowany z pieniędzy sponsorów 
oraz samych uczestników. Bogaty 
program artystyczny wydarzenia 
oraz jego organizacja zrealizowa-
ne zostały przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Wilamowicach. 
Podczas Balu wystąpili m.in. gość 
z Filipin Alexander Martinez, ma-
żoretki Gracja i Nemezis, mistrz 
akordeonu Janusz Korczyk, Duet 
Fortepianowo-Skrzypcowy Gabrie-
la Ryszka i Barbara Kozak-Wójcik 
oraz iluzjonista Adrian Mitoraj. Do 
tańca uczestnikom przygrywał Ze-
spół „Endlers”. (An)Fo
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JubileuSze poŻycia małŻeńSkiego
Aż 70 lat pożycia małżeńskiego 

mają za sobą państwo Anna i Stani-
sław Foksowie. Rocznicę obchodzili 
w towarzystwie innych długoletnich 
par małżeńskich, które z okazji okrą-
głych jubileuszy 50 i 60-lecia poży-
cia otrzymały medale i wyróżnienia.

Odznaczonych za jubileusz 50-le-
cia zostało 26 par, za jubileusz 60-le-
cia 21 par, a za zaszczytny jubileusz 
70-lecia medale otrzymali państwo 
Anna i Stanisław Foksowie. Pani 
Anna znana jest z wieloletnich wy-
stępów w Zespole Regionalnym 
„Wilamowice”, gdzie do dzisiaj, 
mimo upływu lat, ciągle się udziela.

Uroczystość dla długoletnich par 
małżeńskich została zorganizowana 
w Wilamowicach w sobotę 26 stycz-
nia. Rozpoczęła się mszą świętą kon-
celebrowaną przez księży z parafii 
gminy Wilamowice pod przewod-

nictwem księdza prałata Stanisława 
Morawy. Po mszy uczestnicy spotka-
li się w sali bankietowej restauracji 
„Rogowa”, gdzie parom wręczono 
medale i dyplomy. 

Spotkanie poprowadził zastępca 
burmistrza Wilamowic Stanisław 
Gawlik, wraz z nim kwiaty, dyplo-

my i upominki Jubilatom wręczali 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Stanisława Kudłacik oraz sołtysi 
z poszczególnych miejscowości. 
W uroczystości wzięli udział tak-
że księża proboszczowie. Podczas 
spotkania z programem świątecz-
no-kolędowym wystąpił Zespół 
Regionalny „Zasolanie” pod kie-
rownictwem Lidii Dziubek. (AK)
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pierwSza dama i przedSzkolaki
W piątek 8 lutego żona Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda spotkała 

się z dziećmi w Przedszkolu Niepublicznym – Ochronce im. św. Józefa 

Bilczewskiego w Wilamowicach.

Pierwsza Dama odpowie-
działa na zaproszenie przed-
szkolaków i pojawiła się 
w Wilamowicach jako nie-
zwykły gość. Podczas wizyty 
dzieci z Ochronki miały oka-
zję do zaprezentowania swo-
ich umiejętności. Najmłodsza 
grupa, „Odkrywców”, trzy-
latków zaprezentowała swo-
ją wiedzę związaną z rodziną. 
Przedszkolaki pokazały Pani 
Prezydentowej zdjęcia swo-
ich najbliższych, a Pierw-
sza Dama dopytywała dzieci 
o imiona osób z fotografii. 
Także Ona przywiozła ze sobą 
rodzinne fotografie, dzięki 
czemu dzieci zobaczyły zdję-
cia Pary Prezydenckiej z ich 
czasów przedszkolnych, tak-
że zdjęcia brata i rodziców. 
Pierwsza Dama bardzo chęt-
nie opowiedziała kilka histo-
rii z życia jej rodziny. Wraz 

z przedszkolakami wzięła 
udział w tańcach i zabawach 
proponowanych przez nauczy-
cieli. Nie obyło się również 
bez ciekawych pytań najmłod-
szych przedszkolaków. Dzieci 
zainteresowane były kolorem 
kreacji założonej specjalnie na 
tę wizytę.

Następną grupą, która 
gościła na zajęciach Agatę 
Kornhauser-Dudę, były pię-
cioletnie „Żabki”, czyli naj-
starsze przedszkolaki. Tutaj 
Pani Prezydentowa zapoznała 
się z tradycjami i bogatą kultu-
rą Wilamowic. Pierwsza Dama 
przywitała się w języku wila-
mowskim, wzbudzając radość 
wszystkich zebranych. Okazało 
się, że przyjechała doskonale 
przygotowana. Zapoznała się 
z kulturą regionu. Pierwsza 
Dama, z wykształcenia germa-
nistka, nauczyła przedszkola-

ków kilku zwrotów w języku 
niemieckim, miała też okazję 
obejrzeć ludowe stroje, w któ-
re ubrane były dzieci. Starszaki 
opowiadały m.in. o śmiergu-
ście, a także opisywały strój 
wilamowski. Pani Prezydento-
wa została również zaproszona 
do nauki wilamowskiego tań-
ca.

Z kolei podczas wizy-
ty Pierwszej Damy w grupie 
czteroletnich „Bystrzaków” 
dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności w quizie o Polsce. 
Pani Prezydentowa z chęcią 
pomagała dzieciom w rozwią-
zywaniu zagadek i układaniu 
puzzli. Zatańczyła z dziećmi 
„Taniec Przyklejaniec”. Na 
koniec zajęć dzieci zaprezen-
towały inscenizację taneczną, 
pokazującą historię Polski, jej 
zniewolenie przez zaborców 
oraz siłę Polaków walczących 

o nasz naród. Na koniec zabor-
cy padają na kolana przed Pol-
ską i oddają Jej koronę. Pani 
Prezydentowa zadawała pyta-
nia dzieciom, a przedszkolaki 
znały wszystkie odpowiedzi. 
Okazało się, że mają świetną 
wiedzę o Polsce.

K o ń c z ą c  s p o t k a n i e 
w Ochronce Pierwsza Dama 
dziękowała za wspaniałe zaję-
cia i chwile, które mogła spę-
dzić z dziećmi. Razem z całą 
społecznością przedszkola od-
śpiewała Hymn Ochronki oraz 
uczestniczyła w modlitwie za 

Ojczyznę. Pierwsza Dama pod-
czas poczęstunku gratulowa-
ła pedagogom ich osiągnięć 
oraz efektów pracy. Mówiła 
o otwartości dzieci, a także 
o widocznym zaufaniu, jakim 
darzą wychowawców.

KLAUDiA MYnARSKA
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Senior pluS w regionie

W tym roku w regionie powstanie 250 
nowych domów i klubów dla seniora, 
dzięki dofinansowaniu z rządowego 
programu „Senior Plus” – zapowiada 
Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej, a zarazem 
bielski poseł PiS.

Odpowiednie fundusze trafią m.in. do 
gminy Bielsko-Biała. W tym wypadku 
łącznie z 522 tys. zł kwota 300 tys. zł 
zostanie przekazana na utworzenie dzien-
nego klubu, 150 tys. zł na klub oraz 72 
tys. zł na dalsze funkcjonowanie klubu 
w ramach modułu II. Z kolei do gminy 
Wisła trafi 150 tys. zł, a do gminy Ko-
biór – 144 tys. zł. Zaś na dalsze funkcjo-
nowanie w ramach modułu drugiego dla 
gminy Żywiec przeznaczonych będzie 43 
560 zł, Węgierska Górka otrzyma 19,2 
tys. zł, Wilamowice – 68,4 tys. zł, Ujsoły 
– 16 tys. zł oraz Czechowice-Dziedzice 
– 108 tys. zł.

Stanisław Szwed dodaje, że w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej zostały jeszcze środki w tej edycji 
programu „Senior Plus”. – To dobra infor-
macja dla tych samorządów, które jeszcze 
nie zdecydowały się na złożenie oferty – 
mówi odpowiedzialny za program wice-
minister Stanisław Szwed.

Wieloletni program „Senior Plus” Mi-
nisterstwo kieruje do jednostek samorządu 
terytorialnego. Jego celem jest zwięk-
szenie aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym osób starszych. W ramach 
programu zostaje rozbudowywana sieć 
Dziennych Domów oraz Klubów „Se-
nior Plus”.

O dofinansowanie ubiegać mogą się 
gminy, powiaty i samorządy województw. 
Dotacja może być przeznaczona na utwo-
rzenie i wyposażenie Dziennych Domów 
i Klubów „Senior Plus”. W pierwszym 
przypadku dofinansowanie może wynieść 
maksymalnie 300 tys. zł. Z kolei na utwo-
rzenie klubów dla seniorów można dostać 
150 tys. zł dotacji. W ten sposób sfinanso-
wane może być nawet 80 proc. całkowite-
go kosztu realizacji zadania. (MP)

odtworzone  
hiStorie z kóz

Do końca marca w Pałacu Czeczów w Kozach 
można oglądać wystawę prac Bartłomieja Hała-
ta „Odtworzone historie – dawno, dawno temu”.

Jak wyjaśnia autor, inicjatywa Odtworzonych 
Historii powstała w 2016 r. jako próba przedsta-
wienia życia i obyczajów mieszkańców wsi Kozy. 
Koncepcja polegała na wykonaniu zdjęć przed-
stawiających przeszłość, wykorzystując aktualne 
techniki fotografii. W projekcie największy na-
cisk postawił na dbałość o szczegóły. Zależało 
mu, aby każda z przedstawionych historii w jak 
największym stopniu pokrywała się z dawną rze-
czywistością. Finalnie na fotografiach zostało 
przedstawionych 6 opowieści.

Współtwórcami wystawy są Alicja Marek, 
Wioletta Grabska, Marcin Dobija, Bartłomiej 
Jurzak oraz Dom Kultury w Kozach.

Bartłomiej Hałat jest również twórcą innego 
ciekawego projektu – koncepcji strony „Poznaj 
Kozy”, gdzie pod adresem „poznajkozy.pl” moż-
na obejrzeć wiele ciekawych fotografii z życia 
mieszkańców i historii wsi poukładanych chro-
nologicznie, oglądać panoramy widokowe oraz 
spacerować wirtualnie po Kozach sprzed kilku 
lat, podziwiając scenerie, np. parku, placu ks. Ko-
chaja, kamieniołomu, Hrobaczej Łąki czy wnętrza 
kościoła. (UGK)
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dpS JuŻ 25-letni
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach 

obchodził jubileusz 25-lecia działalności.
Uroczystość w sobotę 30 stycznia rozpo-

częła się mszą świętą koncelebrowaną przez 
biskupa seniora Tadeusza Rakoczego w in-
tencji podopiecznych Domu, a w szczegól-
ności jego pierwszej mieszkanki Władysławy 
Siedlaczek. 

Następnie dla pensjonariuszy oraz gości 
wystąpił z folklorystycznym i dynamicznym 
koncertem Zespół Pieśni i Tańca „Buczyna” 
z Buczkowic. Pracownicy DPS-u przygotowa-
li także prezentację o historii Domu, realizo-
wanych projektach, sportowych wydarzeniach 
i różnorodnych inicjatywach. Dużo mówiono 
także o roli terapii zajęciowej, która pozwala na 
zapomnienie o własnych ograniczeniach, buduje 
osobistą wartość i ma duży wpływ na wzajem-
ną integrację. Wspominano pierwsze miesiące 
działalności Domu w 1993 roku, a także następ-
ne lata, które przynosiły różnorodne wyzwania 
i oczekiwania. Aktualnie DPS w Wilkowicach 
prowadzi Powiat Bielski, placówka przeznaczo-
na jest dla 56 osób w podeszłym wieku oraz dla 
osób niepełnosprawnych fizycznie. (AM)
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autobuSy na gaz ziemny
Tani i wyjątkowo przyjazny dla środowiska gaz ziemny będzie zasilał nowe autobusy PKS-u, jeżdżące po 

drogach powiatu bielskiego. Wcześniej w bazie przy ul. Legionów w Bielsku powstanie stacja paliw CNG 

ze specjalistyczną instalacją.

W Jaworzu wiceprezes 
spółki PKS w Bielsku-Białej 
SA Paweł Sadza oraz wice-
prezes Zarządu PGNiG Obrót 
Detaliczny Sp. z o.o. Marcin 
Szczudło podpisali pod ko-
niec stycznia list intencyjny 
w sprawie nawiązania współ-
pracy przy budowie stacji pa-
liw CNG w bazie bielskiego 
PKS. Uroczystemu podpi-
saniu dokumentu towarzy-
szyli wicestarosta bielski 
Grzegorz Szetyński i wójt 
Jaworza Radosław Ostałkie-
wicz, zarazem przewodni-
czący Zarządu Beskidzkiego 
Związku Powiatowo-Gminne-
go, do którego właśnie bielski 
PKS należy.

Jak wyjaśnia Radosław 
Ostałkiewicz, umowa za-
gwarantuje dostawę sprę-
żonego gazu ziemnego dla 
bielskiego PKS i pozwoli na 
tankowanie nim odpowiednio 
do tego paliwa przystosowa-

nych autobusów. Powiatowy 
przewoźnik zaplanował za-
kup 26 nowych, ekologicz-
nych autobusów na CNG do 
końca 2020 roku w ramach 
projektu unijnego „Rozwój 
niskoemisyjnego transportu 
publicznego na terenie Po-
wiatu Bielskiego – zakup ta-
boru autobusowego”. Łącznie 
zakup ma pochłonąć kwotę 
32,7 mln zł, z tego 70 proc., 
a więc 22,6 mln zł, pocho-
dzić będzie z dofinansowa-
nia z funduszy unijnych.

Podczas spotkania za-
prezentowano pojazd marki 
Iveco Crossway 12LE zasi-
lany gazem ziemnym, który 
jest  nowoczesnym, nisko-
podłogowym autobusem 
miejskim o długości 12 m 
i zdolności przewozowej 90 
pasażerów (31 miejsc siedzą-
cych). Pojazd był testowany 
w ostatnim czasie przez biel-
ski PKS.

CNG to sprężony gaz 
ziemny o wysokich walorach 
ekologicznych, dlatego stano-
wi jedno z najlepszych paliw 
do napędzania transportu pu-
blicznego. Według ekspertów 
wymiana taboru zasilanego 
olejem napędowym na rzecz 
CNG pozwoli na znaczną 
redukcję emisji zanieczysz-
czeń, m.in. tlenków azotu do 
50 proc., dwutlenku węgla 
do ok. 15 proc., a najbardziej 
przyczyniających się do po-
wstawania smogu pyłów PM 
nawet do 99 proc. Ponadto, 
silniki zasilane CNG pracują 
ciszej w porównaniu z jed-
nostkami napędzanymi ole-
jem napędowym.

Zdaniem prezesa PKS 
w Bielsku-Białej  Marka 
Małachy, wprowadzenie do 
eksploatacji 26 nowych po-
jazdów znacząco poprawi 
warunki podróżowania miesz-
kańców. Zarazem inwestycja 

przyczyni się do zmniejsze-
nia zanieczyszczenia powie-
trza w regionie. – Decyzja 
PGNiG dotycząca budowy 
stacji CNG na terenie Biel-
ska-Białej to wyraźny sygnał 
do podjęcia działań związa-
nych z wymianą taboru na 
zasilany paliwem CNG. Do-
tyczy to nie tylko autobusów 
w służbie komunikacji pu-
blicznej, lecz także pojazdów 
komunalnych – mówi Marek 
Małacha. Ze stacji będą mogli 
korzystać również okoliczni 
mieszkańcy. Obecnie najbliż-
sza tego typu stacja zlokalizo-
wana jest na terenie Tychów.

Jak mówi z kolei Marcin 
Szczudło, wiceprezes spół-
ki PGNiG Obrót Detalicz-
ny, segment gazomobilności 
w Polsce rozwija się w ostat-
nim okresie bardzo dyna-
micznie i wskazuje, że taka 
dynamika zostanie zachowa-
na w kolejnych latach. Biel-

sko-Biała jest bowiem już 
trzecim partnerem spółki do 
współpracy w tym segmencie.

PKS w Bielsku-Białej nale-
ży do Beskidzkiego Związku 
Powiatowo-Gminnego, po-
wołanego z inicjatywy staro-
sty bielskiego Andrzeja Płonki 
przez 9 lokalnych gmin oraz 
powiat bielski. Członkom 
Związku zależy na moder-
nizacji i rozwoju transportu 
publicznego poprzez wpro-
wadzanie innowacyjnych 
rozwiązań oraz usprawnianie 
połączeń sieciowych na te-
renie powiatu oraz Bielska-
-Białej. – Chcemy zachęcać 
mieszkańców, aby ekologicz-
ne autobusy stały się dla nich 

środkiem transportu pierw-
szego wyboru. Dlatego za-
leży nam, aby samorządy 
utrzymały komunikację zbio-
rową w powiecie – wyjaśnia 
Radosław Ostałkiewicz. Doda-
je, że oprócz sprawnej obsłu-
gi połączeń zależy im również 
na ograniczeniu emisji zanie-
czyszczeń komunikacyjnych 
i hałasu. – Chcemy to osiągnąć 
dzięki wymianie taboru auto-
busowego na nowocześniejszy 
i bardziej przyjazny dla śro-
dowiska. Realizowany przez 
nas projekt z całą pewnością 
przyniesie wyraźną poprawę 
jakości życia mieszkańców re-
gionu – dodaje przewodniczą-
cy Związku. (MWZ)
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Podpisaniu towarzyszyła prezentacja nowoczesnego autobusu 
zasilanego CnG.

laSy odpowiedzialne
Zarządca lasów pań-

stwowych w województwie 
śląskim otrzymał kolejny 
certyfikat prowadzenia go-
spodarki leśnej z poszano-
waniem przyrody.

Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Kato-
wicach otrzymała w grudniu 
certyfikat PEFC o nr PL 
PEFC-12/0058, wydany 
przez SGS Polska sp. z o.o. 
Potwierdza on, że podległe 
Dyrekcji jednostki, tj. nad-
leśnictwa, prowadzą pra-
widłową gospodarkę leśną, 
uwzględniającą zarówno po-
trzeby społeczne, jak i ekono-
miczne, a przede wszystkim 
zapewniającą poszanowanie 
i ochronę środowiska natu-
ralnego. Jest to jeden z naj-

bardziej rozpoznawalnych na 
świecie systemów certyfika-
cji zaświadczających o pro-
wadzeniu zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Certyfikat 
będzie ważny do 20 grudnia 
2021 r.

To niejedyny certyfikat 
tego typu, jakim Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Katowicach może 
się poszczycić. Od połowy 
lat 90. ub.wieku stale ma też 
certyfikat Gospodarki Leśnej 
FSC, potwierdzający, że go-
spodarka leśna prowadzona 
jest racjonalnie, w poszano-
waniu interesów lokalnych 
społeczności oraz poszano-
waniu praw pracowniczych. 
Spełnianie wymogów FSC 
przy prowadzeniu gospo-

darki leśnej polega m.in. na 
ochronie rzadkich gatunków 
flory i fauny, ochronie obsza-
rów o wyjątkowych walorach 
przyrodniczych i społecz-
nych, niewprowadzaniu ga-
tunków obcego pochodzenia, 
zachowaniu odpowiednich 
proporcji drewna martwego 
do naturalnego rozpadu, uni-
kaniu stosowania pestycydów 
(z wyłączeniem szkółek). (R)

przedSzkolaki dokarmiaJą zwierzynĘ
Zanim jeszcze z Beski-

dów zeszły śniegi 11 lutego 
w Ogólnopolski Dzień Do-
karmiania Zwierzyny Leśnej 
przedszkolaki z Ustronia Her-
manic zadbały o to, aby pa-
śnik w pobliżu ich przedszkola 
był pełen.

Przedszkolaki z Przedszko-
la nr 4 każdej zimy dokarmiają 
zwierzęta leśne we współpra-
cy z Leśnictwem Czantoria 
z Nadleśnictwa Ustroń. Bu-
raki, marchew, liście kapusty 
i jabłka trafiły do paśnika po-
łożonego najbliżej przedszkola. 
W ten sposób maluchy zaak-
centowały swój udział w Ogól-
nopolskim Dniu Dokarmiania 
Zwierzyny Leśnej. W trakcie 
zimowego spaceru podleśni-
czy Jan Pustelnik opowiedział 
dzieciom nie tylko o najważ-

niejszych zasadach dokarmia-
nia zwierząt zimą, ale również 
o ich zwyczajach.

W Polsce Dzień Dokarmia-
nia Zwierzyny Leśnej obcho-
dzimy 11 lutego. Święto ma na 

celu zachęcenie ludzi do pomo-
cy dzikim zwierzętom, ale też 
uświadomienie, jak należy to ro-
bić, bowiem nieodpowiedzialne 
działanie może przynieść więcej 
szkód niż pożytku. (MM)
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gminne forum eko-przyrodnicze
Szkoły z gminy Bestwina wzięły udział w forum, które pozwoliło przybliżyć szereg ważnych zagadnień związanych z ekologią.

Forum zorganizowane 
w piątek 8 lutego przez na-
uczycielki Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kaniowie 
Magdalenę Jasińską i Katarzy-
nę Nawrocką było pierwszym 
takim wydarzeniem w gminie. 
W sali Urzędu Gminy Bestwi-
na wszystkich obecnych przy-
witał sekretarz Arkadiusz Maj, 
następnie oddano głos repre-
zentacjom uczniów szkół z Be-
stwiny, Bestwinki, Janowic 
i Kaniowa.

Każda z placówek przygo-
towała ciekawą prezentację 
multimedialną oraz omawia-
ła swoje ekologiczne sukcesy. 
A tych było w ostatnim cza-

sie sporo, m.in. trzy placówki 
otrzymały w ub.roku granty na 
doposażenie „Zielonych Pra-

cowni”, szkoła w Bestwince 
przeszła termomodernizację, 
w Kaniowie powstał ogródek 

ekologiczny, a Janowice od 
lat z powodzeniem organizują 
Rodzinny Rajd Rowerowy. Po-

nadto, w gminie systematycznie 
odbywają się zbiórki surowców 
wtórnych, projekty ornitolo-
giczne, wycieczki pozwalające 
wzbogacić wiedzę o bioróż-
norodności gminy, obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Flory, 
Fauny i Naturalnych Siedlisk 
oraz Światowy Dzień Wody.

Po prezentacjach przepro-
wadzono panel dyskusyjny, 
a w jego ramach zastanawiano 
się m.in. nad możliwościami 
poszerzenia oferty w zakre-
sie edukacji przyrodniczej. 
Wędkarze ze Stowarzyszenia 

Kaniowski Karp Królewski 
i myśliwi z Koła Łowieckie-
go „Bażant” zaprosili uczniów 
do wędrówek tropami zwie-
rząt i zapoznania się z życiem 
wyhodowanej w XIX wieku 
w Kaniowie ryby. Ustalono 
również wstępną koncepcję 
wspólnych działań proekolo-
gicznych bestwińskich szkół.

Gratulujący debatującym 
uczniom wójt Artur Beniow-
ski podkreślił, że w gminie 
Bestwina sporo pozytywnego 
dzieje się w zakresie szero-
ko pojętej ekologii i ochrony 
środowiska. – Mamy program 
wymiany pieców, funkcjonuje 
oczyszczalnia, rozwijana jest 
stopniowo sieć kanalizacyjna. 
Szczególnie dziś bardzo waż-
ne jest jednak powietrze. Nim 
oddychamy na co dzień, a pa-
lenie odpadów może w przy-
szłości bardzo negatywnie 
odbić się na środowisku na-
turalnym i niestety także na-
szych płucach. Dlatego tak 
istotne znaczenie ma dociera-
nie z proekologicznym myśle-
niem do jednostek – zaznaczył 
wójt Beniowski. (ReD)
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Każda szkoła przygotowała prezentację o tematyce przyrodniczej, zwracając uwagę na wpływy na ekologię gminy Bestwina.

Spalanie pod kontrolą
– Nie będzie z naszej stro-

ny przyzwolenia na zachowa-
nia, które przyczyniają się do 
pogorszenia jakości powie-
trza – mówi stanowczo Jacek 
Kaliński, wójt gminy Kozy.

Jak podkreśla wójt, takie 
stanowisko Urzędu Gminy 
jest potrzebne w sytuacji, 
gdy wielu mieszkańców 
Kóz uskarża się na fatalny 
stan powietrza w trwającym 
okresie zimowym. Na istot-
ny problem wskazują rów-
nież zamontowane w trzech 
miejscach na terenie gminy 
czujniki, które często sygna-
lizują znaczne przekroczenie 
dopuszczalnych norm pyłów 
najbardziej szkodliwych dla 
człowieka. – W ramach na-
szego gminnego programu 

podejmujemy liczne działa-
nia, które niską emisję mają 
ograniczać. Warunek jed-
nak podstawowy jest taki, 
aby dotrzeć do świadomości 
mieszkańców, jak ważny to 
problem – zaznacza wójt Ja-
cek Kaliński.

W ostatnich tygodniach 
upoważnieni pracownicy 
Urzędu Gminy w Kozach 
przeprowadzili już szereg 
kontroli nieruchomości, do-
tyczących spalania odpadów 
w kotłach lub piecach, ja-
kości i rodzaju używanych 
paliw oraz ograniczeń w za-
kresie eksploatacji instalacji. 
W szczególności pod uwagę 
brane są zgłoszenia doko-
nywane przez mieszkańców 
i podmioty funkcjonujące 

na terenie gminy, fakt braku 
oddawania przez właścicieli 
nieruchomości odpadów ko-
munalnych oraz zdarzenia 
wskazujące na możliwość nie-
dozwolonego spalania śmieci. 
– Zaapelowaliśmy jednocze-
śnie do mieszkańców o prze-
chowywanie dowodu zakupu 
opału oraz świadectwa jako-
ści spalanych paliw, które 
przy ich nabyciu przedłożyć 
powinien sprzedawca – wy-
jaśnia wójt gminy Kozy.

Dodaje, że w tym roku 
gmina, przeznaczając na ten 
cel także środki własne, bę-
dzie kontynuować wymianę 
pieców na bardziej ekolo-
giczne, głównie z ogrzewa-
niem gazowym. Planowane 
jest również dokupienie ko-
lejnych dwóch czujników 
monitorujących jakość po-
wietrza. (RA)

oczySzczacze  
dla naJmłodSzych

W kilkanaście nowych 
oczyszczaczy powietrza wy-
posażone zostaną dwie szkoły 
podstawowe oraz przedszkole 
w Jaworzu.

Już w ub.roku w jawo-
rzańskich „podstawówkach” 
zamontowano p ie rwsze 
oczyszczacze. Jakość powie-
trza w pomieszczeniach, w któ-
rych były stosowane bardzo się 
poprawiła, toteż gmina zdecy-
dowała o zakupie kolejnych 
tego typu urządzeń. – To inwe-
stycja z myślą o najmłodszym 
pokoleniu naszych mieszkań-
ców, a do tematu zdrowia 
przykładamy szczególną wagę 
– podkreśla wójt gminy Jawo-
rze Radosław Ostałkiewicz.

Na kolejne oczyszczacze 
gmina przeznaczyła środki rzę-
du ok. 30 tys. zł. Dzięki temu 

do 20 zwiększy się ich liczba 
w oddziałach przedszkolnych, 
a także najmłodszych klasach 
szkół podstawowych. – Zamie-
rzamy monitorować ich od-
działywanie. Niewykluczone, 
że zaopatrzenie w te nowocze-
sne urządzenia będziemy roz-
szerzać – dodaje wójt Jaworza.

Nie sposób nie zauważyć, 
że zalety stosowania oczysz-
czaczy powietrza w salach, 
gdzie dzieci spędzają większą 
część dnia, są niezaprzeczalne. 
Przyjmuje się, że człowiek wy-
konuje średnio ok. 900 wde-
chów na godzinę, przez co 
wprowadza do płuc ok. 7,5 li-
tra powietrza na minutę. Pyły 
w nim zawarte powodują cho-
roby i obniżają odporność, 
odświeżacz usunąć może tym-
czasem nawet do 99,97 proc. 
typowych alergenów unoszą-
cych się w powietrzu. (Mn)

W debacie nad stanem środowiska wzięli udział także dorośli mieszkańcy 
gminy Bestwina.

Podczas debaty podkreślono, że w szkołach powstały dobrze wyposażone 
ekopracownie.

Oczyszczacze powietrza funkcjo-
nują już z powodzeniem w innych 
przedszkolach naszego regionu, 
m.in. Czechowicach-Dziedzicach.
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wielki wieczór mma
Prawdopodobnie aż z 15 walk składać się będzie Gala MMA Celtic Gladiator, 

jaka w sobotę 29 czerwca zawita do Bielska-Białej.

– Wracamy do Polski – 
mówi prezes federacji Celtic 
Gladiator Albert Jarzębak, któ-
ry list intencyjny na organiza-
cję wydarzenia w bielskiej hali 
pod Dębowcem podpisał wraz 
z wiceprezydentem miasta 
Bielska-Białej Adamem Ru-
śniakiem. – Po tournee w Sta-
nach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, chcemy 
tym razem w Polsce zrealizo-
wać jedną z największych gal 
sportów walki. Wybraliśmy 
Bielsko-Białą nieprzypadko-
wo. Tu przed laty odbyły się 
pierwsze gale mieszanych 
sztuk walki, odczuwamy przy-

jazny klimat i zainteresowanie 
samorządu miasta. Prężnie 
działa tu dobrze znany w skali 
kraju klub DAAS Berserker’s 
Team prowadzony przez Da-
miana Herczyka. Chcemy roz-
wijać ten sport u młodych ludzi 
i to zarówno u chłopców, jak 
i dziewczyn – dodaje Jarzębak.

Gala, którą w Bielsku-Bia-
łej zaplanowano na sobotę 29 
czerwca, będzie 4. w Polsce, 
a 25. na świecie federacji Cel-
tic Gladiator. W kilkunastu 
walkach wystąpią zawodnicy 
światowej klasy, w ringu poja-
wią się także młodzi fighterzy, 
którzy dopiero rozpoczynają 

swoją sportową karierę. Poje-
dynki przeprowadzone zostaną 
w formułach MMA, K1 oraz 
Cage Boxing. Kibice zobaczą 
m.in. dwie prestiżowe wal-
ki o mistrzostwo świata Cel-
tic Gladiator.

Jedną z bohaterek wieczo-
ru będzie niepokonana za-
wodniczka bielskiego DAAS 
Berserker’s Team Marta Wali-
czek. – Jestem rodowitą bielsz-
czanką, więc możliwość walki 
podczas gali w moim mieście 
to absolutnie wyjątkowo mo-
tywująca sprawa – tłumaczy.

Organizator wydarzenia, 
a jest nim federacja Celtic 

Gladiator przy udziale w cha-
rakterze współorganizatorów 
Event Factor oraz agencji 
marketingu sportowego MSP 
Group, poinformował, że już 

w marcu ruszy przedsprzedaż 
biletów dla kibiców. – Waż-
ne jest to, i chcemy to przy 
każdej okazji podkreślać, że 
z wszystkich zakupionych 

wejściówek symboliczna „zło-
tówka” zostanie przeznaczo-
na na określony wcześniej cel 
charytatywny – wyjaśnia Al-
bert Jarzębak. (M)
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Gala MMA w Bielsku-Białej będzie nie lada gratką dla miłośników sportów walki. Tak znaczące wydarzenia organizo-
wane przez federację Celtic Gladiator wcześniej odbywały się głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Siatkówka u czarnych
kolejna sekcja sportowa 
rozpoczyna funkcjonowa-
nie w ramach Gminnego 
klubu Sportowego Czar-
ni Jaworze.

Na przełom lutego i mar-
ca zaplanowano pierwsze 
zajęcia szkółki siatkarskiej 
dziewcząt. Jej uruchomienie 
poprzedzi nabór, przezna-
czony w szczególności dla 
uczennic klas od czwartej do 
szóstej szkół podstawowych. 
Treningi pod okiem wykwali-
fikowanej kadry szkoleniowej 
siatkarki odbywać się będą 
dwa razy w tygodniu. Jako 
miejsce posłuży temu nowo-
czesna hala sportowa, która 
w ub.roku została w Jaworzu 

oficjalnie otwarta z myślą 
przede wszystkim o propa-
gowaniu, a w następstwie 
również skutecznym realizo-
waniu aktywności fizycznej 
wśród młodego pokolenia ja-
worzan.

– Gwarantujemy dobrą 
zabawę, bezstresową atmos-
ferę, zajęcia dopasowane do 
rozwoju psychofizycznego 
dziewcząt oraz profesjona-
lizm w nauczaniu – zachęca-
ją w GKS Czarni. – Skoro dla 
chłopców jest przeznaczona 
piłka nożna, musieliśmy tak-
że pomyśleć o dziewczynach 
z Jaworza. Już w latach 60. 
i 70. prężnie działała sekcja 
siatkarska i chcieliśmy w ten 
sposób nawiązać do tamtej 

tradycji. Trzeba przyznać, że 
bez pomocy naszych władz 
samorządowych realizacja 
tego z pewnością nie byłaby 
możliwa – dodaje wiceprezes 
klubu Artur Mazur.

Poszerzenie działalności 
klubu z Jaworza, dotąd po-
siadającego prężnie funkcjo-
nującą sekcję piłkarską, stało 
się możliwe wobec przyzna-
nia przez gminę grantu w wy-
sokości 30 tys. zł. – Liczymy, 
że w miarę szybko stworzy-
my narybek nowego teamu 
sportowego, a może i wspa-
niałej przygody z piłką siat-
kową w Jaworzu, co przecież 
miało niegdyś już miejsce – 
tłumaczy wójt gminy Rado-
sław Ostałkiewicz. (ReD)
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W hali sportowej w Jaworzu, z której korzystać będą młode zawodniczki GKS Czarnych, odbywały się dotąd 
siatkarskie rozgrywki amatorskie.

charytatywne granie
W Kaniowie i Bielsku-

-Białej odbędą się w najbliż-
szych dniach charytatywne 
turnieje piłkarskie. Całkowity 
z nich dochód przeznaczony 
zostanie na pomoc potrzebu-
jącym: Oskarowi Harężlakowi 
oraz Annie Popardzie.

W sobotę 23 lutego w hali 
sportowej w Kaniowie zagra 
10 drużyn złożonych z sę-
dziów i zawodników. W trak-
cie turnieju, organizowanego 
z inicjatywy Kolegium Sę-
dziów w Bielsku-Białej, 
prowadzona będzie zbiórka 
funduszy na leczenie Oskara 
Harężlaka. 21-latek jest absol-
wentem BBTS Podbeskidzie, 
a od 2017 roku również sędzią 

piłkarskim w beskidzkim re-
gionie. Od kilku lat choruje na 
pierwotne niedobory odporno-
ści, stan jego zdrowia znacznie 
pogorszył się w ub.roku, a do-
raźne działania nie przyniosły 
efektu. Początkiem paździer-
nika trafił do szpitala w Kra-
kowie, gdzie przeszedł szereg 
badań, w tym biopsję płuc, 
której wyniki w połowie grud-
nia pozwoliły postawić dra-
matyczną diagnozę: chłoniak 
agresywny. Obecnie otrzymuje 
immunochemioterapię, dalsze 
leczenie wymaga sporych na-
kładów finansowych.

Tydzień później chary-
tatywne zmagania z udzia-
łem piłkarzy z rocznika 2011 

przeprowadzi bielski oddział 
Football Academy. W trakcie 
zawodów w sobotę 2 marca 
odbędzie się szereg licyta-
cji wartościowych gadżetów 
sportowych, a zebrane środki 
zostaną przekazane potrze-
bującej rodzinie. To forma 
pomocy dla Anny Popardy 
z Bulowic, mamy kilkulet-
niego Tomasza, uczęszczają-
cego na zajęcia piłkarskie do 
bielskiej szkółki. U 33-letniej 
kobiety zdiagnozowano guza 
jajnika, który okazał się nowo-
tworem złośliwym. Aktualnie 
przechodzi nowoczesną terapię 
alternatywną, której koszt jest 
znaczny, bo wynosi aż ok. 10 
tys. zł miesięcznie. (R)

piłkarSki puchar wóJta
W hali w Kaniowie na 

wstępie zimowych ferii zor-
ganizowany został dla dzieci 
i młodzieży piłkarski turniej 
tzw. dzikich drużyn.

Turniej w środę 13 lutego 
przeprowadzony został przy 
wysokiej frekwencji uczest-
ników. Do rywalizacji przy-
stąpiły cztery młodsze i trzy 
starsze zespoły, które mecze 
rozgrywały systemem „każdy 
z każdym”. W tej pierwszej 
z grup najwyższe miejsca za-
jęły Team Dom oraz Młode 
Wilki, a miano najlepszego 
strzelca wywalczył Kacper 
Czulak. Wśród starszych 
zawodników Familiada wy-
przedziła ekipę Typowe Janu-
sze, indywidualnie wyróżnił 
się zdobytymi bramkami Fi-
lip Puda.

Puchary i nagrody dla 
piłkarzy zostały ufundo-
wane dzięki uprzejmości 

wójta gminy Bestwina Ar-
tura Beniowskiego, osobi-
ście dekorującego drużyny 
i sprawującego patronat 
nad turniejem, oraz Urzę-
du Gminy. – Zimowe ferie 
w naszej gminie zazwyczaj 
zawierają w sobie sporto-

we akcenty. Zawody tzw. 
dzikich drużyn to powrót 
do tradycji sprzed kilku 
lat i niewątpliwie atrakcyj-
na forma zagospodarowa-
nia wolnego czasu dzieci 
i młodzieży – mówi Artur 
Beniowski. (M)
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młodzieŻ ozłocona
Bielski Rekord kontynuuje 
futsalową dominację na kra-
jowych parkietach. Pierwsza 
część nowego roku przyniosła 
fantastyczne wyniki drużyn 
do lat 14 i 16, które sięgnęły 
po złote medale.

Końcem stycznia zespół, 
złożony z zawodników poniżej 
14. roku życia, zademonstrował 
znakomitą grę w turnieju fina-
łowym Mistrzostw Polski, jaki 
odbył się w bielskiej hali przy 
ulicy Startowej. – Mamy dobrą 
drużynę, ale mistrzostwa to mi-
strzostwa i mocnych rywali jest 
tu pod dostatkiem – ostrożnie 
zaznaczał przed zmaganiami 
szkoleniowiec broniących tytu-

łu w kategorii U-14 bielszczan 
Andrea Bucciol.

„Rekordziści” tymczasem 
już w fazie grupowej pokazali 
wysoką formę, ogrywając 5:1 
rówieśników Śląska Wrocław 
i 2:0 MKS-u Trzebinia. Trud-
nym dla bielszczan okazał się 
ćwierćfinałowy mecz z wro-
cławską Forzą, ale wygrana 
3:1 dała przepustkę do strefy 
medalowej. W niej gospoda-
rze byli nie do powstrzyma-
nia. Zarówno Jantar Ustkę 
w półfinale, jak i następnie 
Sobek Kraków w wielkim 
finale ograli w stosunku aż 
8:0, bezapelacyjnie zdoby-
wając mistrzowski tytuł. In-
dywidualnie zaś na szczególne 

słowa pochwały zasłużył Mi-
łosz Krzempek, którego uzna-
no najlepszym z zawodników 
całego turnieju.

Swoim młodszym kole-
gom z klubu tak wybornej 
postawy pozazdrościli starsi 
zawodnicy, którym w gronie 
czołowych drużyn do lat 16 
w kraju przyszło już w lu-

tym rywalizować w Chrza-
nowie. I tu Rekord nie miał 
sobie równych. W czołowej 
„8” czempionatu podopieczni 
trenera Bucciola znaleźli się 
po kolejnych triumfach nad 
MKF SMS Wieliczka (6:0), 
Heiro Rzeszów (4:3) i Janta-
rem Ustka (7:0). W ćwierć-
finale 16-latkowie ograli 5:1 

miejscowy Fablok, aż 10:0 
w potyczce półfinałowej roz-
gromili Futsal Przeworsk, by 
wreszcie w emocjonującym 
spotkaniu o złoto pokonać 
2:1 Junior Hurtap Łęczyca. 
Bartosz Guzdek został naj-
lepszym uczestnikiem mi-
strzostw, bramkarz Szymon 
Kurowski zyskał uznanie za 

postawę w finale, a Kamil 
Hutyra zapracował na wy-
różnienie w swoim zespole.

W tej kategorii Rekord 
po tytuł sięgnął już po raz 5. 
Równie imponujące jest to, 
że w każdym z dotychczaso-
wych turniejów mistrzowskich 
w tej grupie, a było ich łącznie 
9, ekipa z Cygańskiego Lasu 
zajmowała lokatę na podium.

– We wspaniały sposób 
wkroczyliśmy w rok, w którym 
obchodzimy 25-lecie istnienia 
klubu. Te młodzieżowe sukce-
sy stanowią powód do ogrom-
nej satysfakcji, bo przekładają 
się na znakomite rezultaty 
w „dorosłym” futsalu, w któ-
rym nasi wychowankowie od-
grywają coraz ważniejsze role 
– mówi prezes Rekordu Janusz 
Szymura. (M) 
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harnaSie dwa
Nominacje we wszystkich czterech kate-

goriach i główne nagrody w postaci statuetek 
„Harnasi” w dwóch z nich – tak dla bielskiego 
Rekordu zakończyła się kolejna odsłona dorocz-
nych nagród prezydenta miasta Bielska-Białej 
za dokonania w dziedzinie sportu.

Miniony rok był szczególnie udany dla fut-
salowej drużyny Rekordu. Rozgrywki Futsal 
Ekstraklasy bielszczanie zdominowali, sięgając 
po kolejny do kolekcji mistrzowski tytuł. Po-
twierdzeniem dominacji na krajowym podwórku 
było zwycięstwo w zmaganiach o Puchar Polski, 
gablotę klubową w Cygańskim Lesie wzbogacił 

także krajowy Superpuchar. Rekord pokazał się 
również ze znakomitej strony na arenie między-
narodowej, docierając za trzecim podejściem do 
nieosiągalnego dotąd etapu Elite Round futsalo-
wej Ligi Mistrzów. Nic dziwnego, że to zespół 

prowadzony przez trenera Andrzeja Szłapę zo-
stał uznany najlepszym w Bielsku-Białej, a na-
grodę w imieniu całej drużyny odebrał z rąk 
prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego 
bramkarz Bartłomiej Nawrat.

Równie wyrazisty był akcent Rekordu w pre-
stiżowej kategorii „Dobrodziej sportu”. Prężnie 
działającą na ogólnopolskim rynku spółkę Re-
kord Systemy Informatyczne, oferującą doce-
niane przez klientów nowoczesne rozwiązania 
w branży, uhonorowano za strategiczne wspiera-
nie klubu oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 
które wspólnym wysiłkiem wychowują kolejne 
pokolenia młodych zawodników – piłkarzy i pił-
karek w odmianie tak halowej, jak i plenerowej.

W gronie najlepszych sportowców roku 
2018 znalazł się natomiast Paweł Budniak, 
uznany wcześniej najbardziej wartościowym 
zawodnikiem Futsal Ekstraklasy. Nominacją 
do „Harnasi” wśród trenerów zaznaczono tak-
że niepodważalną rolę szkoleniowca Andrzeja 
Szłapy, bez którego sukcesy „biało-zielonych” 
na taką skalę nie byłyby możliwe.

– Z wszystkich statuetek i nominacji jeste-
śmy bardzo usatysfakcjonowani. Uważam, że są 
one w równym stopniu dla społeczności Rekor-
du wartościowe. Cieszy natomiast szczególnie, 
że osiągnięcia tak sportowe, jak i te biznesowe 
są zauważane – stwierdził prezes „rekordowej” 
spółki i klubu Janusz Szymura. (M)

reKlaMa


