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Z okazji Świąt Wielkanocnych Redakcja Gazety Beskidzkiej życzy swoim Czytelnikom  
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, miłej atmosfery rodzinnej,  

wiele satysfakcji na co dzień i radosnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania.
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BiegamBoLuBię

Czechowice-Dziedzice 
i Zabrzeg przyłączyły się do 
ogólnopolskiej akcji „Biegam-
BoLubię”.

W kwietniu ruszała kolej-
na edycja „BiegamBoLubię”, 

skierowana do wszystkich 
osób spragnionych ruchu. 
Zajęcia są bezpłatne, dostoso-
wane do możliwości uczest-
ników, także tych dopiero 
zaczynających swoją przy-

godę biegową. W tym roku 
udało się zorganizować zaję-
cia w dwóch lokalizacjach na 
terenie gminy Czechowice-
-Dziedzice: na stadionie MO-
SiR przy ul. Legionów 145, 
gdzie zajęcia odbywać się 
będą w każdą środę o godz. 
17, a także na nowo powsta-
łym stadionie w Zabrzegu, 
w każdą sobotę o godz. 9. 
Zajęcia poprowadzi trenerka 
PZLA Wioleta Homa.

Akcja „BiegamBoLu-
bię” wzięła swój początek 
w czerwcu 2010 r. od audycji 
radiowej promującej bieganie 
jako najprostszą i najbardziej 
efektywną dla zdrowia formę 
ruchu. Dziś biegacze spotyka-
ją się regularnie na stadionach 
w stu lokalizacjach w całej 
Polsce. (UMCzDz)

1001  
DRoBiaZgÓW
Sklep na SprzeDaż

lokalizacja:  
Bielsko-Biała, 
ulica Sukiennicza

Telefon: 512 203 790
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RegionaLny konkuRs fotogRaficZny

Powiat Bielski zachęca 
do udziału w kolejnej edy-
cji konkursu fotograficznego 
„Beskidy w kadrze zatrzy-
mane”. W konkursie mogą 
wziąć udział osoby, które 
swoje fotografie wykonają 
na terenie Beskidu Małego, 
Śląskiego, Żywieckiego, 
a także miasta Bielska-Bia-
łej i powiatu bielskiego. 
Tegoroczne kategorie to 
„Pejzaże” oraz „Architektu-
ra i dziedzictwo kulturowe”. 

Najlepsze prace fotograficz-
ne prezentowane będą na 
wystawie w Książnicy Be-
skidzkiej. Przewidziano tak-
że atrakcyjne nagrody.

Prace konkursowe należy 
składać w Biurze Oddzia-
łu PTTK „Podbeskidzie” 
w Bielsku-Białej, ul. Wzgó-
rze 9, 43-300 Bielsko-Biała 
z dopiskiem „Konkurs foto-
graficzny”. Termin składania 
prac upływa 23 sierpnia 2019 
r. Szczegółowe informacje 

zawarte zostały w regulami-
nie, dostępnym na stronach 
internetowych: www.prze-
wodnicy.beskidy.pl, www.
um.bielsko.pl oraz www.
powiat.bielsko.pl.

Organizatorami konkur-
su są: Miasto Bielsko-Biała, 
Powiat Bielski oraz Beskidz-
kie Koło Przewodników 
Turystycznych im. St. Czerne-
leckiego, działające przy Od-
dziale PTTK „Podbeskidzie” 
w Bielsku-Białej. (JJ)
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Widok ze Skrzycznego Beaty Twardowskiej – jedna z prac docenionych w poprzednich edycjach konkursu 
fotograficznego, organizowanego przez powiat Bielski.
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WYDaRZEnia

uDane taRgi PRacy

W murach Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej 10 kwietnia 
odbyła się 26. edycja Targów 
Pracy organizowanych przez 
uczelniane Biuro Karier. 
W wydarzeniu wzięło udział 
blisko 50 wystawców o zróżni-
cowanym profilu działalności.

Ideą Targów, podobnie jak 
w poprzednich latach, jest pro-
mocja zatrudnienia oraz stwo-
rzenie płaszczyzny konfrontacji 
posiadanej wiedzy i umiejętno-
ści potencjalnych kandydatów 
z oczekiwaniami pracodaw-
ców. Była to także okazja do 
spotkania się z pracownikami 
instytucji zajmujących się po-
średnictwem pracy, doradcami 
zawodowymi wspierającymi 
wybory zawodowe i planowa-
nie kariery zawodowej.

Przedstawiciele firm infor-
mowali o aktualnych planach 
rekrutacyjnych. Spektrum ofert 
i programów przygotowanych 
przez pracodawców było na 
tyle szerokie, że wielu z od-
wiedzających mogło znaleźć 
swoje miejsce na rynku pracy.

W dniu Targów odbyła się 
gala finałowa konkursu „Od 
aktywności do zatrudnienia, 
czyli moje profesjonalne CV”, 
który przybliża studentom ideę 
aktywnego poszukiwania pracy 
oraz poruszania się po rynku 
pracy, pobudzenie twórczego 
myślenia i rozwijanie zainte-
resowań zawodowych.

Patronat honorowy objął 
Prezydent Miasta Bielsko-
-Biała, a współorganizatorami 
wydarzenia był Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach 
i Stowarzyszenie Przyjaciół 

i Absolwentów ATH. Patro-
nat medialny zapewnił em-
ployer.com.

IzaBela konIor
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JanICkI,
rektor akademii Techniczno-
Humanistycznej:

Targi pracy mają swoją już 
kilkunastoletnią tradycję, na 
stałe wpisały się w funkcjono-
wanie rynku pracy w naszym 
regionie. liczny udział świad-
czy o tym, że impreza stanowi 
dobrą odpowiedź na potrzeby 
osób nieaktywnych zawodowo 
oraz zainteresowanych znale-
zieniem własnej ścieżki karie-
ry. z drugiej strony stałe grono 
prezentujących swoją ofertę za-
trudnienia pracodawców rów-
nież pokazuje, jak bardzo tego 
typu działania są w naszym re-
jonie potrzebne. Cieszę się, że 
jako uczelnia mamy swój udział 
w kształtowaniu rynku pracy.

numeRacja PRZeciWko chaosoWi

Do 28 kwietnia mieszkańcy 
Jaworza mogą odpowiadać 
w ankiecie, czy chcą wpro-
wadzenia jednolitego sys-
temu numeracji domów 
w całej miejscowości.

Jaworzanie muszą odpowie-
dzieć na pytanie: czy jesteś za 
wprowadzeniem numeracji 
porządkowej w całym Jawo-
rzu (od numeru „1” po stronie 
nieparzystej i od „2” – po pa-
rzystej) na każdej ulicy naszej 
gminy? Możliwości są dwie – 
opcja pierwsza: „To konieczne 
– kurier, karetka, goście mają 
problem z dotarciem do mnie 
– poza tym Jaworze nie jest ty-
pową wsią, ale swoiście subur-
biami…”. Opcja druga: „Bez 

sensu – musiałbym wymieniać 
dokumenty (nawet za darmo 
byłby to dla mnie problem) – 
zostawmy to jak jest…”

Na zbadaniu opinii jawo-
rzan zależy wójtowi Rado-
sławowi Ostałkiewiczowi. 
Wyjaśnia on, że obecnie na 
terenie jednego Jaworza funk-
cjonują aż cztery numeracje 
budynków. To pozostałość po 
dawnych czasach i systemach 
administracyjnych, gdy w po-
wszechnym użyciu były na-
zwy Jaworze Dolne, Jaworze 
Średnie, Jaworze Górne i Ja-
worze Nałęże. Wtedy budynki 
numerowano nie według lo-
kalizacji przy danej ulicy, ale 
w kolejności oddawania domu 
do użytku.

Nikt jednak wtedy nie prze-
widywał, że nastąpi tak wiel-
ki rozwój budownictwa i taki 
system nie będzie już więcej 
zdawał egzaminu. Dzisiaj na 
jednej ulicy np. obok numeru 
52 funkcjonuje numer 654 czy 
187. Chaos adresowy będzie 
się pogłębiał, bowiem stale 
wzrasta liczba domów – dzi-
siaj jest już ponad dwa tysiące 
adresów. Powoduje to poważ-
ne utrudnienie z odnalezieniem 
budynku przez służby ratunko-
we, listonoszy czy kurierów.

Zdaniem wójta Radosława 
Ostałkiewicza, odpowiedź na 
to pytanie pozwoli wspólnie 
zastanowić się, czy, kiedy i w 
jaki sposób wprowadzić jed-
nolitą numerację. (r)

ZaPRosZenie  
na Złotą łuskę

Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kra-
ina” zaprasza 6 maja do Jaworza na Kon-
ferencję Rybacką „Złota Łuska”.

Projekt współpracy międzyregionalnej 
„Złota Łuska” realizuje Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kra-
ina” wraz z partnerami: Rybacką Lokal-
ną Grupą Działania „Roztocze”, Lokalną 
Grupą Rybacką „W Dolinie Tyśmieni-
cy i Wieprza”, Lokalną Grupą Działania 
„Owocowy Szlak” oraz Lokalną Gru-
pą Rybacką „Puszczy Sandomierskiej”. 
Celem projektu jest wsparcie współpra-
cy międzyregionalnej, poprzez podjęcie 
działań mających na celu zachowanie tra-
dycji lokalnych i popularyzację spożycia 
ryb słodkowodnych.

Konferencja skierowana jest do przed-
stawicieli gospodarstw rybackich oraz 
członków współpracujących LGR. Uczest-
nicy będą mogli wziąć udział w trzech blo-
kach tematycznych: zdrowie ryb w stawach 
karpiowych i pstrągowych, dokumentacja 
weterynaryjna w gospodarstwach rybackich 
oraz przepisy i dokumenty odnoszące się do 
branży rybackiej, w tym księga stawowa.

Udział jest bezpłatny, a całość działań 
współfinansowana jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, za-
wartego w Programie Operacyjnym „Ry-
bactwo i morze” na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem po-
winny przesłać kartę zgłoszenia na adres 
e-mailowy: biuro@bielskakraina.pl. (r)
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DaLej na cZeLe oLZy
W środę 3 kwietnia 

przedstawiciele samo-
rządów z terenu całego 
Śląska Cieszyńskiego 
po raz kolejny wybra-
li wójta gminy Jasieni-
ca Janusza Pierzynę na 
przewodniczącego Sto-
warzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regio-
nalnej „Olza” na nową 
kadencję. – Chciałem 
im za to bardzo ser-
decznie podziękować, 
za jednogłośne popar-
cie dla tego, co jako 
przewodniczący Sto-
warzyszenia robię od 
lat z myślą o rozwoju 
naszej małej ojczyzny 
– mówi Janusz Pie-

rzyna. Wiceprezesem 
została Anna Hetman, 
prezydent Jastrzębia-
-Zdroju, a członkami: 
burmistrz Strumienia 
Anna Grygierek, bur-
mistrz Cieszyna Ga-
briela Staszkiewicz 
i wójt Zebrzydowic 
Andrzej Kondziołka.

Walne Zgromadze-
nie wyraziło również 
zgodę na przystąpie-
nie do nowych projek-
tów: „TEIN4citizens” 
oraz „ProUE”, które 
popularyzować będą 
dorobek 15 lat Polski 
i Republiki Czeskiej 
w strukturach euro-
pejskich. (r)
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

ZWiąZkoWa DemonstRacja W katoWicach

W czwartek 4 kwietnia przed gmachami 
Urzędów Wojewódzkich w całej Polsce 
odbyły się pikiety protestacyjne, zorgani-
zowane przez NSZZ „Solidarność”. Tego 
dnia w Katowicach przed Śląskim Urzędem 
Wojewódzkim demonstrowało ponad trzy 
tysiące osób, w tym ponad dwustu związ-
kowców z Regionu Podbeskidzie.

W trakcie katowickiej pikiety, podobnie 
jak w innych miastach wojewódzkich, NSZZ 
„Solidarność” domagała się m.in. podwyżek 
wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, 

wprowadzenia kryterium stażowego uprawnia-
jącego do przejścia na emeryturę bez wzglę-
du na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem 
cen energii i wprowadzenia zasad funkcjono-
wania przedsiębiorstw energochłonnych, nie-
wliczania do minimalnego wynagrodzenia 
dodatków za wysługę lat. Te postulaty są od 
dawna podnoszone przez „Solidarność”.

Podczas katowickiej pikiety delegacja prze-
wodniczących Zarządów Regionów NSZZ „So-
lidarność” w składzie: Dominik Kolorz (Region 
Śląsko-Dąbrowski), Marek Bogusz (Podbe-
skidzie) i Jacek Strączyński (Częstochowski) 
została przyjęta przez wojewodę śląskiego Ja-
rosława Wieczorka oraz jego zastępców – Jana 
Chrząszcza i Roberta Magdziarza, a także dy-
rektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach Adama Ostaleckiego. Przewod-
niczący przekazali wojewodzie postulaty strony 
związkowej, omówiono zagrożenia wynikające 
ze wzrostu energii elektrycznej oraz wymienio-
no poglądy dotyczące wzrostu wynagrodzeń 
w sferze okołobudżetowej.

– Serdecznie dziękuję wszystkim związkow-
com z Podbeskidzia, którzy odpowiedzieli na 
apel Sztabu Protestacyjno-Związkowego „Soli-
darności” i wzięli udział w tej pikiecie. To jest 
nasza wspólna sprawa, bo postulaty dotyczą 
wszystkich nas – powiedział po zakończeniu 
akcji szef podbeskidzkiej „Solidarności” Ma-
rek Bogusz.

Wesoły nam dzień dziś nastał, którego każdy z nas żądał...

Radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych, 

w oparciu o głębię treści, 

jakie niosą krzyż Chrystusa i Jego pusty grób, 

wszystkim członkom sympatykom 

oraz współpracownikom NSZZ „Solidarność”

w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

życzy przewodniczący ZR Marek Bogusz

po manifestacjach nSzz „Solidarność” przed 16 urzędami wojewódzkimi strona rządowa powróciła do rozmów. 
rozmowy odbywają się w powołanych jeszcze w lutym związkowo-rządowych zespołach roboczych. W kilku 
punktach nastąpił postęp w rozmowach, ale trudno mówić dzisiaj o przełomie.
Członkowie obradującego 10 kwietnia w Warszawie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSzz „Solidarność” 
ocenili efekty manifestacji przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi, które związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym 
z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z „Solidarności” – przedstawicieli różnych grup 
zawodowych, w tym głównie pracujących w obszarze finansów publicznych.
Informujemy, że w związku z powrotem strony rządowej do rozmów, NSzz „Solidarność” pozostając w formule sztabu 
protestacyjno-strajkowego, będzie kontynuować negocjacje. Oprócz dotychczasowych zespołów powołano podzespoły, 
m.in. dot. emerytur i systemu ubezpieczeń społecznych oraz Służby Ochrony Kolei.

Pikieta PRZeD fca PoWeRtRain
W czwartek 11 kwietnia przed bramą spółki 
FCA Powertrain w Bielsku-Białej odbyła się 
dwugodzinna pikieta protestacyjna pracowni-
ków. Zebrani domagali się podwyżki stawek 
płacy zasadniczej o 5 złotych na godzinę dla 
wszystkich pracowników spółek FCA.

Była to już kolejna akcja pracowników 
spółek Fiata domagających się podwyżek płac. 
Wcześniejsze pikiety organizowane były przed 
bramami FCA w Tychach. W Bielsku-Białej 
pracownicy nie ograniczyli się do pikietowa-
nia bram zakładu, ale także przez kilkadziesiąt 
minut blokowali ruch samochodów na prowa-
dzącej z Bielska-Białej do Katowic ulicy War-
szawskiej.

– W bielskim FCA Powertrain od ośmiu lat 
nie było zbiorowej podwyżki wynagrodzeń za-
sadniczych. Tymczasem tylko płaca minimal-
na wzrosła w tym czasie o 864 zł miesięcznie 
– przypomina Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” FCA Po-
land. – Dlatego wystąpiliśmy z żądaniem wzrostu 
stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę, co mie-
sięcznie razem z 13-procentową premią oznacza 
wzrost płac o 950 zł dla każdego pracownika.

Takie żądanie płacowe wszystkie związki 
zawodowe działające w bielskim FCA Power-
train złożyły wspólnie 4 marca 2019 r. w try-
bie sporu zbiorowego. – Pracownikom należy 
się godne i sprawiedliwe wynagrodzenie za ich 
ciężką, wydajną oraz efektywną pracę – pod-
kreśla Wanda Stróżyk.

Dyrekcja FCA Powertrain proponuje wzrost 
wynagrodzeń – wraz z premią – o 250 zł brut-
to miesięcznie, co oznaczałoby podwyżkę sta-

wek zasadniczych o 221,24 zł brutto, czyli na 
rękę jakieś sto pięćdziesiąt złotych. Związkow-
cy wyliczają – biorąc pod uwagę, że będzie to 
pierwsza podwyżka od ośmiu lat – że wychodzi 
to średnio niespełna trzydzieści złotych na rok 
lub, jak kto woli, dwa pięćdziesiąt na miesiąc. 
I to brutto, gdyż netto byłoby to niespełna dwa 
złote. – Czy to adekwatna kwota podwyżki dla 
załogi wypracowującej co roku milionowe zy-
ski? – pyta Wanda Stróżyk.

To właśnie wieloletni brak podwyżek płac 
zasadniczych, których nie uzyskano – mimo sys-
tematycznie zgłaszanych przez NSZZ „Solidar-
ność” żądań zbiorowej podwyżki płac – przy 
negocjacyjnym stole sprawił, że w czwartek 11 
kwietnia pracownicy FCA Powertrain domagali 
się na ulicy godnych płac. Jeśli ich żądania nadal 
będą ignorowane to sięgną po kolejne środki, by 
wywalczyć godne podwyżki.

Więcej o walce związkowców z „Solidar-
ności” FCA czytaj na stronie www.solidarno-
scfiat.pl.

W śRoDę 24 kWietnia…

seminaRium BhP
Po raz 27. podbeskidzka „Solidarność” orga-

nizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 
Tradycyjnie będzie to seminarium, poświęcone 
sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdego roku uczestniczą w nim zakładowi 
i oddziałowi społeczni inspektorzy pracy oraz 
przedstawiciele służb bhp z przedsiębiorstw na 
terenie Regionu Podbeskidzie, a jako prelegen-
ci występują między innymi przedstawiciele 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz „Solidarności”. 

Problemem wiodącym tegorocznego semina-
rium będzie temat „Przejmij kontrolę – usuń 
niebezpieczne substancje z miejsca pracy”. Pa-
tronat nad tym wydarzeniem objął wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław 
Szwed. Obok niego wśród gości seminarium 
będzie przewodniczący KK Piotr Duda.

Seminarium odbędzie się w środę 24 kwietnia 
o godz. 11.00 w sali sesyjnej bielskiej delegatury 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Bielsko-Biała 
ul. Piastowska 40, wejście od ul. Asnyka).

Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy.
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LiceaLiści  
W koLeBce „soLiDaRności”
Trzydziestu uczniów z Podbeskidzia wraz ze 
swymi nauczycielami wzięło udział w trzydnio-
wym wyjeździe edukacyjnym do Gdańska. Była 
to nagroda za zajęcie czołowych lokat w dwóch 
konkursach, poświęconych „Solidarności”.

Młodzież reprezentowała łącznie 13 szkół 
ponadpodstawowych z Bielska-Białej, Cieszy-
na, Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca. Na po-
czątku tego roku uczniowie ci z powodzeniem 
wzięli udział w IX Podbeskidzkim Konkursie 
Historycznym „Solidarni” oraz I Konkursie 
Plastycznym „Solidarność w oczach młodzie-
ży”. Wyjazd do Gdańska był dla nich dodatko-
wą nagrodą, ufundowaną przez podbeskidzką 
„Solidarność”.

Wycieczka, której głównym organizatorem 
był wiceprzewodniczący ZR Stanisław Sołty-

sik, odbyła się od 4 do 6 kwietnia. W drodze do 
Gdańska młodzież zatrzymała się we Włocław-
ku, gdzie złożono kwiaty pod krzyżem przy ta-
mie na Wiśle, w miejscu męczeńskiej śmierci 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, dzi-
siejszego patrona NSZZ „Solidarność”.

W Gdańsku młodzież oddała hołd stocz-
niowcom poległym w grudniu 1970 roku, 
składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
Trzech Krzyży. Później był czas na zwiedze-
nie historycznej Sali BHP w Stoczni Gdań-
skiej – w miejscu podpisania Porozumień 
Sierpniowych, a także bazyliki św. Brygidy, 
po której zakątkach oprowadzał młodzież 
proboszcz tej parafii ks. kan. Ludwik Ko-
walski.

Na drugi dzień uczestnicy wyjazdu zosta-
li przyjęci przez Piotra Dudę, przewodniczą-

cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
oraz jego zastępcę Bogdana Bisia. Spotkanie 
to odbyło się w siedzibie KK – w sali konfe-
rencyjnej Akwen oraz w gabinecie szefa „So-
lidarności”. Później był czas na zwiedzenie 
ekspozycji w Europejskim Centrum Solidarno-
ści oraz Muzeum II Wojny Światowej, a także 
oddanie hołdu bohaterskim obrońcom Poczty 
Polskiej, poległym w pierwszych godzinach II 
Wojny Światowej. W ostatni dzień, już w dro-

dze powrotnej na Podbeskidzie, była jeszcze 
okazja do zwiedzenia zamku w Malborku.

W zgodnej opinii uczniów i ich opieku-
nów, wśród których dominowali nauczyciele 
historii, był to niezwykle udany i bardzo in-
tensywny czas poznawania najnowszej histo-
rii Polski, w tym przede wszystkim dziejów 
„Solidarności”.

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

skontaktuj się Z nami
osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy pro-
szone 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
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965

z gośćmi z podbeskidzia spotkał się przewodniczący komisji krajowej nSzz „Solidarność” piotr Duda.

WięksZość PostuLatÓW BęDZie ZReaLiZoWana

Po PoRoZumieniu W ośWiacie
W związku z licznymi pytaniami 

i panującą dezinformacją medialną 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” apeluje 
do członków naszego związku o nie-
uleganie presji i tendencyjnym infor-
macjom.

Przypominamy: rząd zrealizował 
większość postulatów, o które walczyli-
śmy:
1. nauczyciele otrzymają 15-procentową wa-

loryzację wynagrodzeń w tym roku;
2. nastąpi zmiana systemu wynagradzania, 

który ma obowiązywać już w 2020 roku 
(według propozycji „Solidarności” pensje 
nauczycieli mają być powiązane z przecięt-
nym wynagrodzeniem w gospodarce na-
rodowej);

3. wracamy do przepisów dotyczących oce-
ny pracy nauczyciela sprzed września 
2018 roku;

4. skrócona zostanie ścieżka awansu zawodo-
wego (będzie tak, jak przed zmianą prze-
pisów w tym zakresie);

5. nastąpi określenie minimalnej wysokości 
dodatku za wychowawstwo, który ma wy-
nosić 300 zł;

6. przyznane zostaną tzw. godzi-
ny do dyspozycji dyrektora, aby 
w praktyce wyeliminować godziny 
„karciane”.

Takie porozumienie z rządem jest 
dla nauczycieli bardzo korzystne. Za-

znaczamy i dementujemy plotki, że pen-
sum nauczycielskie zostanie zmienione. 

Nie było na to od początku naszej zgody 
i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.

Apelujemy do naszych nauczycieli-związ-
kowców o nieprzyłączanie się do akcji straj-
kowej prowadzonej przez inne centrale 
związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalen-
darium działań, mamy własną strategię, którą 
konsekwentnie realizujemy.

Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia 
nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidar-
ność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie 
akcji strajkowej. Od samego początku naszym 
zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której 
w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. 
W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na 
murach placówek oświatowych.

rYSzarD prokSa
Przewodniczący  

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Młodzież z podbeskidzia przy tamie na Wiśle we Włocławku – miejscu męczeńskiej śmierci błogosławionego  
ks. Jerzego popiełuszki, patrona „Solidarności”.

pomnik poległych Stoczniowców i Stocznia Gdańska z historyczną Salą BHp były obowiązkowymi punktami wizyty 
młodzieży w Gdańsku.

DlaCzeGo WarTo należeĆ Do zWIĄzkU 
zaWoDoWeGo?

pięć powodów, dla których warto jest zorganizować 
się w związek zawodowy i przyłączyć do nSzz „Soli-
darność”:
 pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy
 Większa możliwość wynegocjowania lepszych 
warunków pracy, bądź podwyżki
 pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też 
niesprawiedliwego traktowania
 Możliwość pomocy innym pracownikom
 Możliwość skorzystania z porad ekspertów 
działających w związku, a także prawników

DlaCzeGo WarTo WYBraĆ nSzz „SolIDarnoŚĆ”?

 niezależny Samorządny związek zawodowy „So-
lidarność” jest największą w polsce organizacją pra-
cowników

 Jako największy związek zawodowy w naszym 
kraju organizujemy pracowników różnych zawodów, 
którzy wspólnie walczą o godne warunki pracy i 
wyższe płace
 Działamy na terenie całej polski dzięki temu, że 
jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-
branżowej
 nSzz „Solidarność” ma bardzo długą historię 
– rozpoczęła się w 1980 r., kiedy robotnicy podjęli 
walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich 
poglądów o wolność
 Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają 
pracownikom w relacjach z pracodawcą
 Jako członek nSzz „Solidarność” otrzymujesz 
bezpłatną pomoc ekspertów związkowych (np. 
prawników) i dostęp do bezpłatnych profesjonalnych 
szkoleń
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SPoŁEcZEŃStWo

WZmocnienie PoLskich RoDZin
Cieszę się, że rozszerzenie programu „500 plus” jest tak duże. Dziś, kiedy mamy wzrost gospodarczy, 

możemy rozwijać nasz sztandarowy projekt – mówi Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej.

reDakCJa: Patrząc z perspek-
tywy ostatnich wydarzeń na 
arenie politycznej, choćby 
planowanego rozszerzenia 
programu „500 plus”, wyglą-
da na to, że będzie pan miał 
jeszcze więcej pracy?
STanISłaW SzWeD: To prawda. 
Już do tej pory tych działań, 
które podejmuję jako wicemi-
nister czy poseł, było bardzo 
dużo. Teraz dochodzi jeszcze 
merytoryczna realizacja tzw. 
„Piątki Kaczyńskiego”, na 
którą składa się rozszerzenie 
programu „500 plus” od pierw-
szego dziecka, „trzynastka” dla 
emerytów, obniżenie kosztów 
pracy, ulga na PIT dla ludzi 
młodych do 26. roku życia 
oraz przywrócenie zredukowa-
nych połączeń autobusowych. 
Część z tych zadań będzie re-
alizowana bezpośrednio przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, które 
mam zaszczyt reprezentować. 
Trwa obecnie zintensyfikowa-
na kampania informacyjna w 
tym zakresie. W trasę ruszy-
ły specjalne busy, promujące 
przywołaną koncepcję dzia-
łań, mamy zaplanowanych 
wiele spotkań i regionalnych 
konwencji, w trakcie których 
będziemy szerzej omawiać 
nowe propozycje programowe. 

Ale to dobrze, bo jestem 
przekonany, że nasze nowe 
inicjatywy znajdą duże popar-

cie oraz aprobatę w społeczeń-
stwie i przysłużą się przede 
wszystkim do dalszego roz-
woju polskich rodzin. Powie-
działem to ostatnio w jednym 
z wywiadów telewizyjnych, że 
w sposób stanowczy wzmac-
niamy polskie rodziny. Na tym 
najbardziej nam zależy.

reD.: Jesteśmy w szczególnym 
momencie rozpoczynającej 
się kampanii do Parlamentu 
Europejskiego. Pan również 
znalazł się na liście kandyda-
tów Zjednoczonej Prawicy na 
miejscu 10 w okręgu nr 11, 
który obejmuje nasz region.

Przyznam, że na początku 
nie myślałem o kandydowaniu 
do Parlamentu Europejskiego, 
bo jak wspomniałem jako mi-
nister i poseł z Ziemi Bielskiej 
pracy mam bardzo dużo. Jeste-
śmy jednak w szczególnym 
momencie rozwoju Europy 
i naszej Ojczyzny. Oprócz 
wzmacniania instytucji rodziny 
musimy jej również umiejętnie 
i skutecznie bronić na forum 
Parlamentu. Dlatego mam w 
sobie przekonanie, że te do-
bre wzorce możemy i musimy 
pokazać Europie, która w tym 
względzie może się od nas 
uczyć.

Dziś kiedy dane jest mi 
reprezentować polski rząd na 
różnych spotkaniach poświę-
conych rodzinie, polityce 

społecznej czy demografii, 
a które odbywają się także 
w różnych krajach Europy, 
wielu „branżowych” mini-
strów pyta właśnie o to, w jaki 
sposób udało nam się takie 
wsparcie w skali całego kraju 
przeprowadzić. Myślę, że to 
jest jeden ze strategicznych 
powodów, dla których nasza 
obecność w Parlamencie jest 
ważna i uzasadniona. Obro-
niliśmy instytucję rodziny w 
Polsce, obronimy ją również 
w Europie, opierając się na jej 
chrześcijańskim dziedzictwie.

reD.: W kontekście pro-
gramów, o których pan tu 

już wspominał, jakie zada-
nie z tzw. Nowej Piątki PiS 
jest w pana ocenie najbar-
dziej przekonujące?

Cieszę się, że rozszerzenie 
programu „500 plus” jest tak 
duże. Pamiętam nasze pierw-
sze rozmowy z prezesem Ja-
rosławem Kaczyńskim, który 
podkreślał, że świadczeniem 
powinno być objęte już pierw-
sze dziecko. Wówczas jednak 
nie było nas na to stać. Dziś, 
kiedy mamy wzrost gospo-
darczy, możemy rozwijać 
nasz sztandarowy projekt. 
Warto przypomnieć i ciągle 
o tym mówić, że „500 plus” to 
pierwszy w historii program, 

który dotyczy tak ogromnej 
grupy społecznej. Dzielimy 
się tak naprawdę z polskim 
społeczeństwem dochodami, 
które wspólnie wypracowa-
liśmy.

Chciałbym zwrócić uwa-
gę również na inne działania 
zaprezentowane w „Nowej 
Piątce PiS”, a także te, któ-
re z dużym powodzeniem są 
już realizowane. Wspomnę 
tu m.in. o programach „Se-
nior plus”, „Maluch plus” czy 
ASOS. To są konkretne pro-
jekty wspierające seniorów 
i młodych ludzi, a ich bene-
ficjentami są także mieszkań-
cy naszego regionu.

reD.: Czy wiemy już, jak 
świadczenie „500 plus” w no-
wej odsłonie, czyli bez kry-
terium dochodowego, będzie 
wyglądało formalnie?

Od 1 lipca wnioski będą 
mogli składać nie tylko nowi 
odbiorcy programu, ale także 
ci, którzy już pobierają świad-
czenie. Wtedy rusza składa-
nie wniosków na nowy okres 
świadczeniowy w tych sa-
mych punktach i miejscach, 
co do tej pory. Tam również 
będą udzielane merytoryczne 
informacje w tym zakresie. 
Wniosek na nowo urodzone 
dziecko będzie można zło-
żyć w ciągu 3 miesięcy od 
urodzenia dziecka. Będzie 
on zdecydowanie bardziej 
uproszczony i wydawany na 
podstawie informacji, a nie 
decyzji administracyjnej. To 
skróci procedurę.

Co istotne, każde dziecko 
do 18. roku życia będzie mo-
gło być objęte programem. 
Obecnie ze wsparcia korzy-

sta ok. 500 tys. „jedynaków”, 
a po zniesieniu kryterium do-
chodowego liczba ta wzrośnie 
do 2,5 mln, z czego się wszy-
scy bardzo cieszymy.

Chcemy nasz sztandarowy 
projekt pokazywać szerzej. 
W Europie jest tylko kilka kra-
jów, które tak dużo wydają na 
politykę rodzinną, jak my. To 
ponad 4 procent PKB. Przy-
pomnę, że w 2015 roku, kie-
dy formowaliśmy rząd, była to 
skala jedynie 1,75 proc. Od lip-
ca programem „500 plus” bę-
dzie objętych 6,8 mln dzieci. 
To musi robić wrażenie.

reD.: A program „Emerytura 
plus”, który także wzbudza 
duże zainteresowanie i apro-
batę?

Uważam, że to kolejny do-
bry projekt, o którym można 
wiele mówić. Przypomnę, to 
kwota 1100 zł brutto jednora-
zowego dodatku dla wszyst-
kich emerytów i rencistów, 
który będzie wypłacony już 
w maju. W przygotowanym 
projekcie mowa jest o jed-
norazowym świadczeniu, na 
które są zagwarantowane 
środki budżetowe. Dodat-
kowa emerytura to kolejny 
wymierny sposób wsparcia 
seniorów i wyraz szacunku 
za lata ich ciężkiej pracy. 
Ponad 9,72 mln osób sko-
rzysta ze świadczenia bez 
konieczności składania do-
kumentów, o czym warto 
szeroko mówić. To krok ku 
przywróceniu godności oraz 
okazania zasłużonego sza-
cunku i wdzięczności eme-
rytom. Będziemy się starali 
takie działania konsekwent-
nie i długofalowo realizować.
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PoWiat BiElSki

anDrzeJ płonka,
starosta bielski:

Modernizacje dróg i poprawa 
całej infrastruktury drogowej, a 
więc budowa nowych chodników, 
oświetlenia, kanalizacji deszczo-
wej, zatok autobusowych, bez-
piecznych przejść dla pieszych i 
skrzyżowań, to w dalszym ciągu 
jedno z naszych priorytetowych 
zadań.
Chcę przypomnieć, że w poprzed-
nich czterech latach wydaliśmy 
na ten cel ponad 150 mln zł. I 
choć wyraźnie widać korzystne 
zmiany – zwłaszcza na głównych 

ciągach komunikacyjnych, które 
ze względu na największy ruch 
przebudowaliśmy w pierwszej ko-
lejności – to ciągle wiele dróg po-
zostawia wiele do życzenia. Są zbyt 
wąskie, często nawet bez pobocza, 
zapewniającego minimum bezpie-
czeństwa pieszym, z wielokrotnie 
łataną nawierzchnią.
Dlatego cieszymy się z tych dodat-
kowych pieniędzy, jakie otrzyma-
liśmy w ramach promesy. pozwolą 
nam bowiem na szerszą niż plano-
waliśmy modernizację infrastruk-
tury drogowej w naszym powiecie 
i tym samym poprawę bezpieczeń-
stwa oraz komfortu jazdy.

nagRoDZono najLePsZe PoWiaty
Przedstawiciele najlepszych samorządów w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów odebrali 

nagrody i dyplomy w trakcie uroczystej gali, będącej częścią Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów 

Polskich. W tym gronie znalazł się też Powiat Bielski, który zajął 4. miejsce.

Uhonorowanie w Ogól-
nopolskim Rankingu Gmin 
i Powiatów edycja 2018 od-
było się 3 kwietnia w War-
szawie na uroczystej gali 
w trakcie Zgromadzenia 
Ogólnego  Związku  Po -
wiatów Polskich. Puchary 
i statuetki wręczał prezes 
Związku Powiatów Pol-
skich Andrzej Płonka, jed-
nocześnie starosta bielski. 
Uhonorowano także „lide-
rów wśród liderów”, czyli 
te jednostki samorządu te-
rytorialnego, które uzyska-
ły największy procentowy 
udział w poszczególnych ka-
tegoriach Rankingu. W pod-
sumowaniu ub.roku Powiat 
Bielski zajął po raz kolejny 
wysoką pozycję, za 2018 r. 
został sklasyfikowany na 4. 
miejscu wśród powiatów po-
wyżej 120 tys. mieszkańców. 
Warto też dodać, że w kate-
gorii najlepszych gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich 3. 
miejsce w kraju zajęła gmina 
z powiatu bielskiego – Cze-
chowice-Dziedzice.

Ogólnopolski Ranking 
Gmin i Powiatów organizo-

wany jest od wielu lat przez 
Związek Powiatów Polskich. 

Samorządy oceniane są przez 
ekspertów, uwzględniają-
cych kryteria, ujęte w dzie-
sięciu grupach tematycznych: 
działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi 
mieszkańca oraz funkcjono-
wania jednostki samorządu 
terytorialnego, rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego, 
rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego, umacnianie 
systemów zarządzania bez-
pieczeństwem informacji, 
promocja rozwiązań z zakre-
su ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, wspieranie dzia-
łań na rzecz gospodarki ryn-
kowej, promocja rozwiązań 
proekologicznych, współpra-
ca krajowa i międzynarodo-
wa, działania promocyjne. 
Kolejność na liście wyróż-
nionych uzależniona jest od 
wyników osiąganych przez 
samorząd oraz od zrealizowa-
nych działań. Ranking przez 
ekspertów jest aktualizowany 
na bieżąco i trwa nieprzerwa-
nie przez cały rok. (JJ)

tRZy DRogi Do Remontu

Blisko 6 mln zł otrzymał 
Powiat Bielski na naprawę 
dróg zniszczonych w trak-
cie klęsk żywiołowych, ja-
kie nawiedziły nasz region 
w poprzednich latach.

Starosta bielski Andrzej 
Płonka odebrał tzw. prome-
sę Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
na łączną kwotę 5,86 mln zł. 
Pieniądze te Powiat Bielski 
musi wykorzystać na na-
prawę odcinków na trzech 
swoich drogach: Skoczów 
– Landek w gminie Jasie-
nica, odcinek w Iłownicy, 
Stara Wieś – Kęty w gminie 

Wilamowice, odcinek z Wi-
lamowic do Hecznarowic, 
oraz Bestwinka – Bestwina 
w gminie Bestwina. Łącznie 
wszystkie wyremontowane 
odcinki liczyć będą 3,5 km.

Promesa oznacza, że 
najpierw samorząd sam 
sfinansuje realizację zada-
nia i jeżeli wypełni warun-
ki umowy to uzyska zwrot 
pieniędzy, ale nie więcej 
niż 80 proc. kosztów cało-
ści przebudowy. Drogi trze-
ba naprawić jeszcze w tym 
roku, wkrótce zostaną roz-
strzygnięte przetargi i ruszą 
prace. (ł)

Starosta andrzej płonka z nagrodą za 4. miejsce w samorządowym ran-
kingu.
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koLejna eDycja PoWiatoWej Ligi ŻakÓW
Dobiegła końca Powiato-

wa Halowa Liga Żaków 2019 
w Piłce Nożnej o Puchar Staro-
sty Bielskiego Andrzeja Płonki.

Rozgrywki dla młodych 
zawodników organizowane są 
przez Powiat Bielski niemal 
od 20 lat. W tym roku rywa-
lizowali zawodnicy z roczni-

ka 2008. W pięciu turniejach 
łącznie zostało rozegranych aż 
sto meczów. Tytuł sprzed roku 
najlepszej drużyny Powiatowej 
Halowej Ligi Żaków w piłce 
nożnej obronili młodzi futbo-
liści GLKS Wilkowice, prowa-
dzeni przez trenera Mateusza 
Kudzię. Kolejne miejsca w tur-

nieju zajęły drużyny: KS Be-
stwinka pod wodzą Waldemara 
Fludera, LKS Pasjonat Dan-
kowice szkolony przez Piotra 
Pietrzyka, LKS Drzewiarz Ja-
sienica z trenerem Tomaszem 
Parzykiem oraz LKS Czaniec 
z jego szkoleniowcem Ada-
mem Palarczykiem.

Najlepszymi zawodnikami 
Ligi zostali: Patryk Walczak 
z drużyny zwycięzców, Mi-
łosz Tomaszczyk z KS Be-
stwinka, Dawid Bakarczyk 
z Pasjonata, Aleksander Fra-
sunek z Drzewiarza i Dariusz 
Prus-Osowski z LKS Cza-
niec. (JJ)

Modernizacja drogi w Hecznarowicach będzie kontynuacją poprawy 
stanu drogi Stara Wieś – kęty w gminie Wilamowice.
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WYWiaD

najPieRW  
cZyste PoWietRZe

O działalności społecznej, gospodarczej i politycznej, a także planach, związanych z kandydowaniem  

do Parlamentu Europejskiego, rozmawiamy z posłanką Platformy Obywatelskiej Mirosławą Nykiel.

reDakC Ja: Jedną z dziedzin, 
jaką chce się pani zająć w 
Parlamencie Europejskim, 
są regulacje, służące prowa-
dzeniu działalności gospo-
darczej. W których dzie-
dzinach przedsiębiorczości 
widzi pani szczególnie swoją 
rolę? Które dziedziny wy-
magają pilnego uregulowa-
nia?
MIroSł aWa nYkIel: To, co 
najważniejsze moim zda-
niem wiąże się z energetyką, 
o której trochę już wiem, bo 
jako parlamentarzystka za-
wsze działałam w komisjach 
i zespołach związanych z 
energetyką. Ta dziedzina 
jest bardzo ważna dla na-
szego regionu. Chodzi o to, 
aby z jednej strony zadbać o 
czyste powietrze, a z drugiej 
stworzyć lepsze warunki do 
inwestowania innowacyjnego 

i zmieniania warunków życia 
na obszarze województwa 
śląskiego, ale również Pod-
beskidzia, Żywiecczyzny czy 
Śląska Cieszyńskiego. Uczy-
nić to należy w taki sposób, 
by mieszkańcy nie ponosili 
kosztów transformacji za-
chodzących w energetyce. 
Potrzebne są więc lepsze i 
dłuższe terminy przejściowe, 
większe pieniądze na naukę, 
ale również na inwestycje i 
specjalne programy osło-
nowe dla najbiedniejszych. 
Dziedzina energetyczna wy-
maga w mojej opinii pilnego 
regulowania, oczywiście w 
sposób mądry i przemyślany.

reD.: Jeszcze zanim zajęła 
się pani polityką, prowa-
dziła działalność gospodar-
czą, potem jako senator i 
posłanka wspierała przed-

siębiorców, tworząc roz-
wiązania ułatwiające pro-
wadzenie biznesów. W jaki 
sposób to polskie doświad-
czenie ułatwi pani pracę w 
dziedzinach związanych z 
europejską przedsiębior-
czością i gospodarką?

Warunki do prowadzenia 
biznesu są na różnym po-
ziomie w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Ale tak naprawdę 
wszędzie chodzi w znacznej 
mierze o to samo, a mianowi-
cie, aby przedsiębiorcy mieli 
proste, stabilne przepisy oraz 
płacili stosunkowo niskie po-
datki. Z tym bywało u nas w 
Polsce bardzo różnie. Z unij-
nych państw skopiowałabym 
na pewno uproszczenie prze-
pisów podatkowych i swobo-
dę działalności gospodarczej. 
Za ważne uważam wzmocnie-
nie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, który u nas 
ciągle ma za mało możliwości 
i nie jest jednak wystarczają-
co rozwinięty.

Bardzo istotne jest ponad-
to odpowiednie podejście 
urzędników współpracują-
cych na co dzień z biznesem. 
Ta tak zwana kultura zaufa-
nia i wsparcia dla przedsię-
biorców, zwłaszcza z sektora 
MŚP, to jedna z kluczowych 
kwestii. Poza tym musimy 
dążyć do ograniczania biu-
rokracji. Wszystko to można 
robić z poziomu krajowego, 
niemniej ważne jest dla nas 
doświadczenie krajów unij-
nych, tworzących przecież 
wspólny rynek. Będę starała 
się przenosić i wdrażać dobre 
europejskie rozwiązania w ra-
mach polskiej gospodarki.

r e D.:  Dużą część swojej 
działalności społecznej w 
ostatnich dwóch dekadach 
przeznaczyła pani na pro-
mowanie kobiet, zwłaszcza 
przedsiębiorczości pań. 
Czy to również jest dzie-
dzina, którą w Parlamencie 
Europejskim warto lub na-
wet trzeba się zajmować? 
Co w tej sprawie można 
zrobić dla europejskich 
kobiet?

Sprawy kobiet to rzeczy-
wiście szczególnie ważna 
część mojej działalności. Są-
dzę, że kobiety polskie mają 
przede wszystkim dużo do 
wniesienia do dorobku ko-
biet europejskich. Kongresy 
kobiet, zarówno te ogólno-
polskie, jak i nasze regional-
ne, dużo wniosły w poprawę 
sytuacji kobiet na rynku pra-
cy, chociaż ciągle daje się 
zauważyć występującą lukę 
płacową.

Zwracamy uwagę także na 
problemy z powrotem kobiet 
z urlopów wychowawczych 
na rynek pracy, poprawiamy 
stopniowo długość urlopów 
macierzyńskich i tacierzyń-
skich. Dzięki bardzo ak-
tywnym działaniom samych 
kobiet wzrosła ich liczba 
w życiu społeczno-politycz-
nym na różnych szczeblach. 
Mamy wspaniałe menedżerki 
w biznesie, mamy panie za-
rządzające miastami i gmi-
nami, coraz więcej kobiet 

aspiruje do najwyższych sta-
nowisk publicznych.

Niemniej jednak ciągle za-
uważalna jest duża przewa-
ga mężczyzn na kluczowych 
stanowiskach. Sporo zatem 
w tym obszarze pozostaje 
do zrobienia i niewątpliwie 
w Parlamencie Europej-
skim będziemy tym tematem 
się zajmować.

reD.: Startuje pani do Par-
lamentu Europejskiego z 
województwa śląskiego. 
Mimo wysokiego uprze-
mysłowienia regionu, ma 
on swoje problemy, spo-
łeczne i gospodarcze. W 
jaki sposób z perspektywy 
Brukseli i całej Unii Euro-
pejskiej można wspierać 
nasz region? W jakich dzie-
dzinach czy branżach pod 
tym względem w pierwszej 
kolejności unijne uregulo-
wania mogą przyczynić się 
do rozwoju?

Z tym regionem jest zwią-
zane całe moje dorosłe życie 
i to zarówno zawodowe, jak 
i szeroko rozumiane politycz-
no-społeczne. Wiem dzięki 
temu, z jakimi problemami 
borykamy się najbardziej. 
W pierwszej kolejności będę 
walczyć o program wraz z 
odpowiednio znaczącymi 
środkami na „czyste powie-

trze”. Mam świadomość, że 
nie jest to problem wyłącznie 
polski, ale dotyczy państw 
naszego regionu, opierając 
się aż o Alpy po austriac-
kiej części. Dlatego jestem 
przekonana, że znajdę wielu 
sojuszników do rozwiązania 
tego problemu.

Wiem, że musimy syste-
matycznie przestawiać śląską 
gospodarkę na czyste techno-
logie energetyczne. Musimy 
zatem wspierać rozwój pol-
skiej innowacyjności, a to nie 
jest jak na razie naszą moc-
ną stroną. Zależeć mi bę-
dzie na ściągnięciu środków 
na rozwój kolei. Od euro-
posłów wiem, że poza pulą 
w poszczególnych progra-
mach jest możliwość zdoby-
cia pieniędzy właśnie na ten 
cel, o którym w regionie wie-
le się mówi. Bardzo starannie 
będę zabiegać o połączenie 
szybką koleją Śląska i Pod-
beskidzia z lotniskiem w Py-
rzowicach. Jest na to gotowy 
projekt, trzeba go tylko uzu-
pełnić nowym śladem kolejo-
wym na odcinku od Bytomia 
do Bielska.

Pomysłów i zagadnień słu-
żących rozwojowi jest wiele, 
mam dużo zapału i pasji do 
pracy na rzecz regionu, któ-
ry uważam za szczególnie 
mi bliski.
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inWestycje DLa BeZPiecZeństWa
Trwają wzmożone prace 
związane z remontami dróg 
i chodników w gminie Be-
stwina.

Zadaniem obecnie re-
alizowanym w zakresie in-
frastruktury drogowej jest 
modernizacja ulicy Rzecznej 
w Bestwince. Prace dotyczą od-
cinka o długości 800 metrów, 
na którym przede wszystkim 
wykonywana jest stabilizacja 
nawierzchni i położenie no-
wej nakładki asfaltowej. Gmi-
na przeznaczyła na ten cel ok. 
600 tys. zł z własnego budżetu. 

Warto nadmienić, że to konty-
nuacja działań ubiegłorocznych.

Również w trosce o bezpie-
czeństwo, zwłaszcza w ruchu 

pieszym, prowadzone są pra-
ce przy budowie chodnika 
wzdłuż okołokilometrowe-
go odcinka ul. Dankowickiej 

w Kaniowie. Całość prac ma 
kosztować ok. 2 mln zł, które 
wyłożone będą z budżetu gmi-
ny Bestwina.

Przekazany został także 
plac budowy pod dokończenie 
chodnika na brakującym odcin-
ku wzdłuż ul. Witosa w Be-
stwinie.  – To jedna z bardziej 
ruchliwych dróg w gminie, 
która łączy sołectwa Kaniów 
i Bestwinka z centrum Bestwi-
ny. Bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców stanowi absolut-
ny priorytet, więc przy podej-
mowaniu decyzji o rozdziale 
środków na zadania drogowe 
wyasygnowaliśmy znaczne 
fundusze – mówi wójt Artur 
Beniowski. (ra)

Gmina BEStWina

BieŻnia, skocZnie i RZutnia
Boisko sportowe w Bestwinie jeszcze w tym roku znacząco zmieni swoje oblicze. Dzięki wygospodarowaniu środków z budżetu 

gminy oraz pozyskaniu funduszy z Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowana zostanie budowa kompleksu lekkoatletycznego.

Jak podkreśla wójt Artur Be-
niowski, pomysł utworzenia takiego 
obiektu pojawił się z myślą o popra-

wie warunków do uprawiania wielu 
dyscyplin lekkoatletycznych, gwa-
rantujących sportowcom wszech-

stronny rozwój. Gdy tylko zaistniała 
taka możliwość, gmina złożyła wnio-
sek o dofinansowanie inwestycji 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej.

Planowana inwestycja obejmuje 
budowę wokół boiska piłkarskiego 

400-metrowej bieżni okrężnej 
z nawierzchni poliuretanowej, 
z prostym odcinkiem długości 130 m 
i czterema torami o szerokości 1,22 m. 
Powstaną tu ponadto skocznie do skoku 
wzwyż i w dal, rzutnia do pchnięcia 
kulą, obiekt zostanie jednocześnie 
wyposażony w niezbędne przyrządy.

Umowę na dofinansowanie tego 
zadania wójt Artur Beniowski pod-
pisał w piątek 5 kwietnia w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy w Bestwi-
nie wraz z Janem Widerą, podse-
kretarzem stanu w Ministerstwie 
Sportu. Na łączną kwotę inwesty-
cji, wynoszącą 1,2 mln zł, składają 
się w 50 procentach środki mini-
sterialne. (Ma)

Ulica rzeczna w Bestwince zyska niebawem nową nakładkę asfaltową.

arTUr BenIoWSkI,
wójt gminy Bestwina:

nasze starania przyniosły efekt i już 
jesienią będziemy mogli poszczycić się 
nowoczesnym kompleksem, który bez 
wątpienia bardzo przysłuży się naszym 
mieszkańcom. konsekwentnie stawia-
my na aktywność fizyczną na różnych 
płaszczyznach, zależy nam w szcze-
gólności, aby nieustannie zachęcać do 
sportu młode pokolenie. lekka atlety-
ka, w której polacy odnosili i odnoszą 
znaczące sukcesy, nie bez przyczyny 
nazywana jest królową sportu, służy 
bowiem właśnie wszechstronnemu 
rozwojowi fizycznemu. zależałoby 
nam, aby na trwałe przyjęła się wśród 
młodego pokolenia naszej gminy.

parafowania umowy pieczętującej budowę kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie 
dokonali wójt gminy artur Beniowski oraz wiceminister sportu i turystyki Jan Widera.

FO
TO

: m
AT

. U
G 

bE
ST

W
IN

A/
Sł

AW
Om

IR
 LE

W
Cz

AK

płyta boiska została ostatnio odnowiona, teraz przyszedł czas na poszerzenie stadionu 
o część do lekkiej atletyki.
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zajęły siatkarki z Kaniowa w finało-
wych zawodach o mistrzostwo po-
wiatu bielskiego w siatkówce. turniej 
decydujący o rozdziale medali odbył 
się we wtorek 2 kwietnia w hali szko-

ły podstawowej nr 5 w czechowicach-Dziedzicach. Najpierw 
kaniowskie zawodniczki odniosły zwycięstwo nad rówieśnicz-
kami z Kóz, by w drugim meczu nieznacznie ulec siatkarkom 
z Rybarzowic. po zakończeniu wszystkich spotkań w udziale 
przypadło im powiatowe wicemistrzostwo. (m)

gmina W LicZBach
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umożliwienie osobom, którym 
brakuje pełnej sprawności, aby 
przebywały w większej grupie, 
doświadczały radości i stawały 
się otwarte na otaczający świat. 
Cieszy mnie, że w taki integra-
cyjny sposób udało się jedno-
cześnie upamiętnić znamienitą 
osobę Andrzeja Krama, przy-
jaciela działającego w naszym 
środowisku z wielką pasją i za-
angażowaniem, propagującego 
przy tym idee czystości i postawy 

fair play w sporcie – tłumaczy Ja-
cek Falfus, który pogratulował 
uczestnikom wręczając im pu-
chary, dyplomy i nagrody.

Zimowa Spartakiada, nad 
którą czuwali organizacyjnie 
prezes Stowarzyszenia „Ser-
ce dla Serca” ks. prałat Józef 
Oleszko oraz wiceprezes Ewa 
Biłek-Regnowska, połączona 
została ze spotkaniem byłych 
zawodników Integracyjnego 
Stowarzyszenia Sportowego 

„Szusujmy Razem” z Bielska-
-Białej, podopiecznych Stowa-
rzyszenia „Dobrze, że jesteś” 
z Istebnej oraz Stowarzyszenia 
„Serce dla Serca”. Dzięki sta-
raniom posła Jacka Falfusa, od 
lat członka „Serce dla Serca”, 
marcowa impreza została dofi-
nansowana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej. Patronat nad nią objął 
minister Witold Bańka. (r)

Z inicjatywy Stowarzysze-
nia „Serce dla Serca” z Biel-
ska-Białej przeprowadzona 
została w marcu kolejna 
Zimowa Spartakiada dla 
osób niepełnosprawnych.  
W tym roku wydarzenie 
to było szczególne, po raz 
pierwszy w jej trakcie odbył 
się Memoriał zasłużonego 
trenera i działacza, nieżyją-
cego już Andrzeja Krama.

Spartakiada organizowa-
na systematycznie w ostatnich 
latach okazała się już pomy-
słem jak najbardziej trafio-
nym. I teraz nie zabrakło osób 
niepełnosprawnych w różnym 
wieku, które z wielką chęcią 
przybyły, by od 8 do 10 marca 
aktywnie spędzić czas w La-
likach oraz w Wiśle-Malince. 
Jak przekonuje zaangażowa-
ny w całe przedsięwzięcie po-
seł Jacek Falfus, powodzeniu 
tej imprezy trudno się dziwić. 
– Rekreacja i sport pomagają 
wielu ludziom w przezwycię-
żaniu rozmaitych trudności. To, 
jakim osoby niepełnosprawne 

wykazują się hartem ducha, 
zapałem i wytrwałością, god-
ne jest najwyższego podziwu 
i szacunku – uważa poseł Pra-
wa i Sprawiedliwości.

Wyjątkowy charakter mia-
ły zmagania przeprowadzone 
w sobotę 9 marca, które przy-
brały formułę pierwszej edycji 
Memoriału Andrzeja Krama, 
postaci bardzo zasłużonej 
w inicjatywach na rzecz osób 
niepełnosprawnych (sylwetkę 

przedstawiamy w ramce poni-
żej). Na stoku Extreme w Wi-
śle-Malince odbyły się zawody 
narciarskie oraz jazdy „na byle 
czym”, zabawy i konkursy 
na śniegu.

Do udziału w tych aktyw-
nościach zaproszeni zostali 
podopieczni podbeskidzkich 
stowarzyszeń osób niepełno-
sprawnych, łącznie dało to liczbę 
blisko 150 zawodników. – Uwa-
żam za bardzo cenną inicjatywę 

REGion

sPaRtakiaDa Z naRciaRskim  
memoRiałem anDRZeja kRama

PRZyjacieL Z Pasją
andrzej kram w 1950 roku ukoń-
czył studia prawnicze, jednak 
związał swój życiorys z narciar-
stwem. W trakcie zawodniczej 
kariery był m.in. brązowym meda-
listą mistrzostw polski w slalomie 
i złotym medalistą młodzieżowych 
mistrzostw kraju. następnie wy-
brał zawód trenera narciarstwa, 
pracując w kolejarzu kraków, 
BBTS Sparta i Mkn Bielsko-Biała. 
W 1975 r. został prezesem Be-
skidzkiego okręgowego związku 
narciarskiego, funkcję tę pełnił 
przez kilka kadencji. Był bardzo 
zasłużonym działaczem pzn, w 

którym przez wiele lat pracował 
w zarządzie oraz komisji rewizyj-
nej. W późniejszych latach aż do 
śmierci działał w Śląsko-Beskidz-
kim związku narciarskim jako 
przewodniczący komisji rewi-
zyjnej. W 1980 r. otrzymał złotą 
odznakę za zasługi w dziedzinie 
kultury fizycznej.
równolegle z działalnością spor-
tową, a zgodnie ze swoim wy-
kształceniem, orzekał w Sądzie 
Wojewódzkim w Bielsku-Białej w 
charakterze sędziego. Był doradcą 
prezesa najwyższej Izby kontroli, 
a w latach 1994-1998 członkiem 

krajowej rady Sądownictwa.
W 1977 r. andrzej kram za cało-
kształt działalności został odzna-
czony złotym krzyżem zasługi, 10 
lat później odebrał krzyż kawalerski 
orderu odrodzenia polski, a w 1999 
r. przyznano mu krzyż oficerski.
przez lata działalności w środo-
wisku sportowym andrzej kram 
dał się poznać jako osoba z wielką 
pasją, angażującą się na rzecz roz-
woju sportu osób niepełnospraw-
nych. Był długoletnim prezesem 
zarządu Integracyjnego Stowa-
rzyszenia Sportowego „Szusujmy 
razem”. zmarł 29 marca 2015 r.

W Wiśle-Malince odbyły się zmagania narciarskie w ramach pierwszej edycji Memoriału andrzeja krama. Uczestnikom zawodów gratulował zaangażowany w organizację całej zimowej 
Spartakiady dla osób niepełnosprawnych poseł Jacek Falfus.
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Gmina jaSiEnica

RusZają teRmomoDeRniZacje
Ekipy budowlane przystępują do termomodernizacji sześciu obiektów użyteczności publicznej. – To 

kolejne inwestycje, które pozwolą nam ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, a jednocześnie znacząco 

przyczynią się do rozwoju życia społecznego w naszych sołectwach – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Zgodnie z harmonogramem 
w najbliższych miesiącach 
ocieplone zostaną dwa budyn-
ki Gminnego Ośrodka Kultu-
ry – w Bierach (wartość: 1,067 
mln zł) oraz w Rudzicy (990 tys. 
zł), trzy strażnice Ochotniczych 
Straży Pożarnych – w Rudzi-
cy (574 tys. zł), Świętoszówce 
(919,9 tys. zł) oraz Wieszczę-
tach (649 tys. zł), a także Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Wiesz-
czętach (930 tys. zł).

Zakres prac w większości 
przypadków będzie podobny. 
Ściany, stropy i dachy w bu-
dynkach zostaną ocieplone, 
wykonane będą także dodat-
kowe roboty remontowe, m.in. 
wymiana parapetów, stolarki 
okiennej i drzwiowej, obróbki 

blacharskie, wyremontowane 
zostaną schody i wejścia do 
budynków. Każde z wydzie-
lonych pomieszczeń kotłowni 
również przejdzie remont.

Wszędzie źródłem cie-
pła dla instalacji centralne-
go ogrzewania będzie kocioł 
gazowy kondensacyjny, 
w zależności od wielkości 

ogrzewanych pomieszczeń, 
zaspokajający zapotrzebo-
wanie na ciepło od 35 do 57 
kW. Ciepła woda będzie przy-
gotowywana w zbiornikach, 
najczęściej z wykorzystaniem 
dodatkowej instalacji solarnej. 
Co równie ważne, prace ter-
momodernizacyjne obejmą 
wykonanie nowej instalacji 
elektrycznej, która następ-
nie umożliwi założenie na 
dachach panelów fotowolta-
icznych – od 10 do 40 sztuk 
w zależności od potrzeb, o mi-
nimalnej mocy 250 W każdy. 
To właśnie wykorzystanie 
na szeroką skalę ogrzewania 
pochodzącego z energii sło-
necznej czyni obecny etap 
modernizacji budynków gmin-

nych tak wyjątkowym i pożą-
danym.

Warto też dodać, że w nie-
których obiektach zaplano-
wano dodatkowe prace, które 
pozwolą lepiej je wykorzystać. 
I tak przy filii GOK w Bierach 
zostanie wykonana pochylnia 

dla osób niepełnosprawnych, 
z kolei w budynku OSP Świę-
toszówka, zostanie wybudowa-
na druga brama wjazdowa do 
przyszłego garażu, co znacznie 
poszerzy część bojową straży, 
jednocześnie poprawi warunki 
służby druhów. (UGJ)

na stRategicZne DRogi
Ponad 3,2 mln zł dopłaci 
Gmina Jasienica ze swoje-
go budżetu do przebudowy 
drogi powiatowej z Ligoty 
do Międzyrzecza. Planuje też 
dofinansować modernizacje 
dwóch kolejnych dróg po-
wiatowych. – Mimo że to nie 
nasze drogi, a ich koszt jest 
znaczący, to jednak finansu-
jemy rozwój naszej gminy – 
mówi wójt Janusz Pierzyna.

Jak wyjaśnia Janusz Pie-
rzyna, starosta bielski Andrzej 
Płonka zwrócił się z prośbą 
o dofinansowanie przebudowy 
drogi z Ligoty w gminie Cze-
chowice-Dziedzice do Mię-
dzyrzecza Górnego w rejonie 
cmentarza ewangelickiego. Dro-

ga przebiega obok Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej, plany przewidują budo-
wę ronda na skrzyżowaniu obok 
stadionu w Międzyrzeczu Dol-
nym i przebudowę dodatkowego 
odcinka o długości blisko 200 m 
wzdłuż ogrodzenia boiska. Ca-
łość obejmuje odcinek o dł. 3,3 
km, w tym 2,1 km jest po stronie 
gminy Jasienica, droga będzie 
miała chodnik o szerokości 2 m, 
podłoże jezdni o szerokości 6,5 
m zostanie ustabilizowane na ca-
łej długości.

Droga ma zostać dofinanso-
wana ze środków rządowych 
w wysokości 50 proc., wójt 
więc zwrócił się, aby wcze-
śniej przeprowadzić przetarg, 
co pozwoli ustalić, ile w rzeczy-

wistości inwestycja może kosz-
tować i ile w związku z tym do 
przebudowy będą musiały się 
dołożyć gminy Czechowice-
-Dziedzice i Jasienica oraz sam 
powiat bielski. Okazało się, że 
cena po przetargu jest wyższa 
o 3 mln zł od kosztorysowej, 
wynosi 14,7 mln zł. Dlatego 
do przeznaczonych wcześniej 

3 mln zł Gmina Jasienica do-
łoży jeszcze 251 tys. zł. Warto 
dodać, że Czechowice dofinan-
sują drogę w wysokości 1,315 
mln zł, zaś powiat 4,566 mln zł.

Niezależnie od tej inwesty-
cji powiat zwrócił się również 
z wnioskiem o dofinansowa-
nie przebudowy drogi z Mię-
dzyrzecza Dolnego do ronda 

w Mazańcowicach, a więc ulicy 
łączącej się z opisywaną wcze-
śniej trasą. Droga o dł. 2,5 km 
będzie miała szerokie pobocze, 
jezdnia również zostanie po-
szerzona do 6,5 m. Inwestycja 
ma szansę na dofinansowanie 
z programu Regionalne Inwe-
stycje Terytorialne również 
w wysokości 50 proc., z pozo-
stałej połowy Gmina Jasienica 
musiałaby dołożyć 45 proc., 
co według kosztorysu wynosi 
2 676 542 zł. Gmina Jasienica 
podjęła decyzję, że w tym roku 
na początek tej inwestycji do-
finansuje ją kwotą 250 tys. zł, 
resztę zaś zaplanowała na przy-
szły rok.

– To dużo pieniędzy, chcę 
przypomnieć, że w ostatnich 
latach na dofinansowanie 
przebudowy dróg powiato-

wych przeznaczyliśmy blisko 
10 mln zł. Tak wysoka kwo-
ta wyłożona na nasze gminne 
drogi pozwoliłaby poprawić 
ich stan w bardzo znacznym 
stopniu. Ale musimy jednak 
pamiętać, że drogi powiatowe 
są strategiczne dla komunikacji 
w naszej gminie, oczekiwane 
przez mieszkańców od wielu 
lat. Z tych samych względów 
więc przeznaczyliśmy środki na 
wykonanie projektu przebudo-
wy kolejnej ważnej trasy ko-
munikacyjnej w naszej gminie 
– drogi powiatowej Rudzica – 
Międzyrzecze Górne – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna.

Dodaje, że obecnie służby 
gminne przygotowują przetargi 
na remonty cząstkowe i napra-
wy bieżące dróg gminnych we 
wszystkich sołectwach. (UGJ)

FO
TO

: m
AT

. U
G 

JA
SIE

NI
CA

przebudowa drogi ligota – Międzyrzecze ułatwi dojazd do Jasienickiej 
niskoemisyjnej Strefy ekonomicznej.
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JanUSz pIerzYna,
wójt gminy Jasienica:

kompleksowa termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej 
pozwoli nam nie tylko zaoszczę-
dzić energię i zmniejszyć koszty 

eksploatacji, a tym samym znacz-
nie ograniczyć szkodliwą emisję 
zanieczyszczeń w powietrzu. Jed-
nocześnie przeprowadzone prace 
budowlane sprawią, że stan tech-
niczny budynków, a tym samym 
komfort we wnętrzach, w wyso-
kim stopniu się poprawi. Trzeba 
pamiętać, że większość z tych 
gminnych obiektów pełni wielo-
rakie funkcje, przede wszystkim 
służą one jako miejsca spotkań 
dla różnego rodzaju organizacji i 
stowarzyszeń, bardzo aktywnych 
na terenie naszej gminy, także 
zebrań wiejskich. To więc przede 
wszystkim mieszkańcy sołectw 
odczują poprawę warunków w 
codziennym korzystaniu z po-
mieszczeń wyremontowanych 
budynków.

ostatnio została zmodernizowana, także pod kątem ograniczenia niskiej 
emisji, strażnica oSp Mazańcowice, która wkrótce będzie oddana do użytku.
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ZaPRosZenie na DyŻuRy PRaWnikÓW
Stanisław Pięta, bielski poseł, 
zaprasza do swojego biura 
w Bielsku-Białej wszystkie 
osoby, które potrzebują po-
rady prawnej.

W każdy piątek w biurze po-
selskim udzielane są bezpłat-
ne porady prawne. – Osoby, 
które chcą skorzystać z takiej 
pomocy, proszę o wcześniej-
szy kontakt z pracownikami 
biura, aby uzgodnić dokład-
ny termin wizyty. Chętnych 
bowiem nie brakuje – mówi 
poseł Stanisław Pięta. Na 
każdy piątkowy dyżur praw-
niczy zgłasza się po kilka 
osób. Współpracujący z Biu-

rem Poselskim doświadczo-
ny prawnik Jarosław Majka 
przyjmuje od godz. 16, w ko-
lejności ustalonej z pracowni-
kami biura.

P o r a d y  u d z i e l a n e  s ą 
na j czę śc i e j  w  zak re s i e 
wyjaśnienia obowiązują-
cych przepisów, doradz-
twa odnośnie postępowania 
procesowego oraz w przy-
gotowywaniu pism proceso-
wych, pism do właściwych 
organów i instytucji, a tak-
że poszukiwania, w oparciu 
o regulacje prawne, najko-
rzystniejszych dla zgłasza-
jących się osób rozwiązań. 
Poseł Stanisław Pięta wyja-

śnia, że w wielu wypadkach 
pomoc prawnika nie okazuje 
się potrzebna, często pracow-
nicy biura pomogli wyjaśnić 
znaczenie otrzymanych pism 
administracyjnych i pokie-
rować w dalszym załatwia-
niu sprawy. Gdy jednak to 
nie wystarcza, wtedy wła-
śnie przydaje się spotkanie 
z prawnikiem.

W sprawach prawnych 
należy kierować się do Biura 
Poselskiego Stanisława Pię-
ty przy ul. Krasińskiego 5a 
w Bielsku-Białej lub skontak-
tować się z nim telefonicznie 
pod numerami 33 821 81 21 
lub 604 541 838.

Z PRac PoseLskich

STanISłaW pIęTa,
poseł rp:

zapraszam do mojego Biura 
poselskiego wszystkich, którzy 
potrzebują porady prawnej, nie 
tylko w najtrudniejszych spra-
wach. Co roku z tej formy pomocy 
korzystają setki mieszkańców na-
szego regionu, zgłaszają się nie 
tylko z problemami w sprawach 
karnych czy administracyjnych, 
ale też z prośbą o interwencję. 
korzystamy ze wsparcia doświad-
czonych prawników, a także 
osób, które znają funkcjonowa-

nie struktur administracyjnych. 
Dla mnie i pracowników Biura 
poselskiego to również okazja do 
spotkania z mieszkańcami. Toteż 
moje Biuro poselskie zawsze jest 
otwarte dla tych, którzy w inny 
sposób nie zdołali rozwiązać 
urzędowej sprawy czy stanęli w 
obliczu jakiegoś problemu praw-
nego. zapraszam na ul. krasiń-
skiego 5a mieszkańców regionu, 
których sprawy nie doczekały się 
skutecznego rozwiązania.
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Gmina jaWoRZE

LauRy DLa sPoRtoWcÓW
Jaworzańskie środowisko sportowe doczekało się swojego święta. 

Kulminacyjnym jego punktem było wręczenie nagród przez wójta gminy 

Radosława Ostałkiewicza.

Uroczystość odbyła się 
w piątek 5 kwietnia w hali 
sportowej w Jaworzu. Zgro-
madziła wielu sportowców, 
trenerów i działaczy, a przy-
świecała jej dewiza „Szybciej, 
wyżej, mocniej”, przywołująca 
na myśl Igrzyska Olimpijskie 
i znana jednocześnie jako mot-
to Międzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego.

„Sportowe Laury” w nowej 
formule wyodrębnione zosta-
ły z „Wójtowskich Laurów”, 
a więc przyznawanych od kil-
ku lat nagród prócz sportu rów-
nież za osiągnięcia edukacyjne, 
kulturalne oraz zaangażowanie 
społeczne. Obecnie w pierwszej 
edycji wyróżniono spore gro-
no znaczących postaci sportu 
w gminie Jaworze. I tak laur 
główny wójta Radosława Ostał-
kiewicza otrzymała jaworzanka 
Justyna Kaczkowska, od kilku 
lat odnosząca międzynarodowe 
sukcesy w kolarstwie torowym.

Nagroda specjalna Mło-
dzieżowej Rady Gminy trafiła 
do lekkoatletki Anny Słomiń-
skiej, zaś tę przyznaną przez 
Radę Gminy odebrał nauczy-
ciel i trener łucznictwa Stani-

sław Hoczek. Jako mistrzów 
uhonorowano Annę Kowalską 
(karate), Szczepana i Zacha-
riasza Muchę (futsal), Kacpra 
i Sebastiana Baklarza (moto-
cross, enduro) oraz Jana Ka-
raska (kolarstwo górskie). 
Paraolimpijczykiem roku 
został zawodnik w pchnię-
ciu kulą Mateusz Czudek, 
a najlepszą drużyną chłopcy 
ze Szkoły Podstawowej nr 1, 
którzy ze znakomitej strony 
zaprezentowali się w sztafe-
towych biegach przełajowych. 
Wybijających się na niwie 

sportowej uczniów obu jawo-
rzańskich „podstawówek” tak-
że wyróżniono.

Samorząd postanowił po-
gratulować również trenero-
wi Arturowi Kaczkowskiemu, 
animatorowi sportu Jacko-
wi Kruszyńskiemu, działa-
czom GKS Czarni Rafałowi 
Stronczyńskiemu, Arturo-
wi Mazurowi i Szymonowi 
Korzusowi, dobrodziejowi 
Edwardowi Łukoszowi. Jako 
osobowości zaangażowane 
w imprezy sportowe w Jawo-
rzu nagrodzono Zbigniewa 

Putka, Agnieszkę Nieborak 
i Marcina Pompera, a tak-
że Stowarzyszenie „Bieg po 
Zdrój” z prezesem Michałem 
Hanusem na czele wśród orga-
nizacji aktywnie działających 
na rzecz sportu. (r)

DRogoWe PoPRaWki
Ulice Widok, Boczna, Ci-

cha, Morwowa i Pod Palenicą 
w najbliższych miesiącach zy-
skają nowe nakładki asfaltowe, 
a na ul. Południowej zostanie 
dokończona budowa chodnika. 
Drogowcy ruszają z robotami.

Modernizacje i bieżące re-
monty pochłoną ponad 700 tys. 
zł, co, jak wyjaśnia wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 
stanowi większą kwotę w po-
równaniu do tego, co gminny 
budżet wydawał na poprawę 
jakości dróg gminnych jeszcze 
kilka lat temu. Wkrótce ruszą 
roboty, obejmą one korytowa-
nie jezdni i położenie nowej 
nawierzchni, łącznie kilkaset 
metrów. – To uczęszczane uli-
ce, dlatego trafiły w tym roku 
na listę dróg do remontu. Zde-

cydowanie poprawią dojazd do 
posesji wielu mieszkańców Ja-
worza – mówi wójt.

Dodatkowe 70 tys. zł prze-
znaczono na budowę nowego 
oświetlenia przy drogach, na 
ul. Niecałej, Morwowej i Li-
powej. Te instalacje również 
poprawią bezpieczeństwo 
poruszania się po gminie. Jak 
zapowiada Radosław Ostał-
kiewicz, jeszcze w tym roku 
wspólnie z Radą Gminy zo-
stanie przygotowany program 
poprawy stanu gminnych 
dróg, zawierający planowa-
ne remonty jezdni, mostów 
czy budowę oświetlenia. Do-
kument uwzględni m.in. jak 
wiele osób korzysta z danej 
drogi czy jaki zakres remont 
powinien objąć. (łU)

Piąty seZon kina
Kino Letnie w Jaworzu ruszy 
już na początku maja, w 228. 
rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.

Jak wyjaśnia wójt Rado-
sław Ostałkiewicz, z roku na 
rok zainteresowanie tą formą 

wspólnej rozrywki rośnie, co 
widać po aktywności wielu 
jaworzan na facebookowym 
profilu „Kino Letnie w Ja-
worzu”. – Od początku przy-
jęliśmy taką formułę, że to 
widzowie mają decydujący 
wpływ na wybór repertuaru. 

Dlatego to oni zgłaszają tytuły 
i wypowiadają się w sprawie 
propozycji – dodaje Rado-
sław Ostałkiewicz.

W tym roku już pierw-
szych kilkanaście tytułów zo-
stało zgłoszonych, ostateczny 
repertuar będzie tworzony 
w trakcie sezonu, uzależnio-
ny jest bowiem również od 

dystrybutora. Na pewno jed-
nak pierwszy seans zostanie 
zorganizowany w amfiteatrze 
już w pierwszy długi weekend 
majowy – w piątek 3 maja. 
Choć to Kino Letnie, to jed-
nak jeszcze w piątki 24 maja 
i 14 czerwca Jaworze również 
zaprosi na seanse. Także – wy-
jątkowo – w sobotę 1 czerwca, 

kiedy to fetowane będą wszyst-
kie dzieci. Wtedy też oprócz 
seansu dla dorosłych zostanie 
wyświetlona bajka.

Seans  d la  doros łych, 
a wcześniej bajka dla dzieci, 
będą w tym roku najczęściej 
towarzyszyć sobie nawzajem: 
28 czerwca, 12 lipca, 2, 16 i 30 
sierpnia. Tylko 26 lipca i 13 

września piątkowy wieczór 
w amfiteatrze ograniczy się 
do filmu dla dorosłych.

Godziny rozpoczęcia sean-
sów będą podawane na bieżą-
co, uzależnione są bowiem od 
zapadających ciemności. – Ser-
decznie zapraszam do wspól-
nego oglądania – mówi wójt 
Radosław Ostałkiewicz. (ł)
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na ulicy Bocznej w tym roku zostanie wykonany remont.
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raDoSłaW  
oSTałkIeWICz,
wójt gminy Jaworze:

Sport i aktywny tryb życia to z 
jednej strony pasja i hobby, z 
drugiej zaś nasza wspólna in-
westycja w przyszłość. Chcemy 
w Jaworzu promować wśród 
młodego pokolenia różne dys-
cypliny sportowe i przekonywać 
zarazem, że lepiej spędzać czas 
na boisku i przy piłce, niż choć-
by przy komputerze. Bo sport 
to przede wszystkim zdrowie 
i przeciwdziałanie nałogom. 
Mam przekonanie, że wyróż-
nienia w postaci „Sportowych 
laurów” staną się swego rodza-
ju motywacją, aby doskonalić 
umiejętności, a na fizyczną 
aktywność gospodarować czas.

W pierwszej edycji Sportowych laurów wójt radosław ostałkiewicz naj-
wyższe wyróżnienie przyznał Justynie kaczkowskiej, której towarzyszył 
jej trener artur kaczkowski.
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Gmina koZY

samoRZąDoWe WyZWanie
„TrashTag Challenge” to 
nazwa popularnej w Inter-
necie inicjatywy, która za-
kłada zbiorowe sprzątanie 
śmieci. Właśnie takie wy-
zwanie podjęli i zapocząt-
kowali w Kozach na szerszą 
skalę pracownicy Urzę-
du Gminy.

Wykorzystując sprzyja-
jącą aurę przedstawiciele 
koziańskiego samorządu, 
w tym m.in. wójt gminy Ja-
cek Kaliński oraz zastępca 
wójta Marcin Lasek, po-
sprzątali zagajnik pomiędzy 
ulicami Piaskową i Panien-
ki. – Śmieci zalegało tu 
sporo, o czym świadczy ze-
brane kilkanaście worków 
z różnymi odpadami. Zgod-
nie uznaliśmy, że aby sku-
tecznie podejmować starania 
o ochronę środowiska nale-
ży zacząć właśnie od siebie. 
Miejsce śmieci jest w ko-
szach, a nie w lesie, parku 
czy przydrożnym rowie. Bez 
wyjątku problem dotyczy na-
tomiast nas wszystkich, nie 
tylko w skali gminy czy po-
wiatu, ale i globalnie – mówi 
Katarzyna Reczko, kierow-
nik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska, która także brała 
udział w sprzątaniu.

Samorządowa akcja bar-
dzo szybko przyniosła pożą-
dany efekt. Gmina wyzwanie 
„TrashTag Challenge” skie-
rowała pod adresem Koła 
Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego w Kozach. Kil-
ka dni później, jeszcze przed 
nadejściem świąt, grupa jego 
członków zebrała znacz-
ną ilość odpadów z okolic 
drogi prowadzącej do ka-
mieniołomu. Koło, poprzez 
swój profil w mediach spo-
łecznościowych, do inicja-
tywy zaprosiło jednocześnie 
Dom Kultury z jego dyrek-

torem Markiem Małeckim 
oraz koziański zespół „Wa-
limy w kocioł”. Wyzwanie 
to zostało podjęte w przed-
świąteczny weekend, a kolej-
ne zaproszenie do sprzątania 
trafiło m.in. do Zespołu Pie-
śni i Tańca „Kozianie”.

– Pojawiają się kolejni 
naśladowcy i dokładnie o to 
nam chodziło. Chcemy być 
postrzegani jako gmina pro-
ekologiczna, nie tylko jako 
samorząd realizujący różne 
projekty w tym zakresie, ale 
przede wszystkim społecz-
ność świadomych i odpowie-
dzialnych osób troszczących 
się o środowisko – podkreśla 
wójt gminy Jacek Kaliński. (M)

DRugi etaP W ReaLiZacji
Rusza przewidziana na ten rok kontynuacja przebudowy ulicy Beskidzkiej 

w Kozach. Po zakończeniu procedur przetargowych gmina przekazała już 

wykonawcy plac budowy.

Inwestycja w jej drugim 
etapie przeprowadzona zosta-
nie na odcinku długości ok. 
840 metrów. Zakres prac obej-
mie dokonanie kompleksowej 
przebudowy konstrukcji jezd-
ni, poboczy, obiektu mosto-
wego, odwodnienia, urządzeń 
melioracyjnych, kolidujących 
sieci uzbrojenia technicznego, 
wymianę opraw oświetlenia 
ulicznego na ledowe oraz ist-
niejącego kolektora kanalizacji 
sanitarnej i gazociągu.

Jak przekonuje wójt Jacek 
Kaliński, zanim inwestycja ru-
szy pełną parą, mieszkańcom 
przekazane zostaną kluczowe 
informacje odnośnie harmono-
gramu prac, a także możliwych 
utrudnień z nimi związanych. 
– Ulica Beskidzka jest elemen-
tem głównej sieci drogowej 
na terenie naszej gminy. Jako 
istotny odcinek komunikacyj-
ny łączy centrum miejscowo-
ści z częścią południową Kóz 
oraz z obszarami leśnymi. Dla-
tego ważne jest, aby drugi etap 

przebudowy możliwie szybko 
wykonać – tłumaczy.

Na wspomniane zadanie, 
będące największym przed-
sięwzięciem drogowym ujętym 
w tegorocznym budżecie, gmi-
na uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 50 procent kosz-
tów kwalifikowanych z Naro-
dowego Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 

2016-2019. Planowany koszt 
wynieść ma niespełna 4 mln zł.

Gmina przygotowuje się 
równolegle do kolejnych, 
także ważnych dla mieszkań-
ców, inwestycji drogowych. 
Po zakończeniu projekto-
wania poczynione będą sta-
rania o pozyskanie środków 
zewnętrznych na realizację, 
m.in. w przypadku ul. Zdro-
jowej. (Ma)

kaRtki i Pisanki
W okresie przedświątecznym 

dzieci z Kóz zaproszone zostały 
do konkursów na wykonanie kar-
tek wielkanocnych oraz pisanek.

Aż 67 prac plastycznych, wyko-
nanych przez dzieci ze wszystkich 
trzech szkół podstawowych w gmi-
nie Kozy, spłynęło na konkurs na 
Świąteczną Kartkę Wielkanoc-
ną. Wobec różnorodności technik 

i poziomu ich przygotowania oraz 
połączenia akcentu koziańskiego 
z elementami świątecznymi, jury 
nie miało łatwego wyboru tych naj-
bardziej wyróżniających się. Osta-
tecznie jako oficjalna urzędowa 
kartka z życzeniami wykorzystana 
została ta opracowana przez Wik-
torię Wróbel z kl. VIII Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Uhonorowano także 

dzieła Emilki Bełch z kl. II NSP, 
Kamila Kozorowskiego z kl. VI 
SP nr 1 oraz Mateusza Gdaj z kl. 
IV SP nr 2.

Blisko 30 barwnych i orygi-
nalnych pisanek zostało z ko-
lei zgłoszonych do Konkursu 
na Koziańską Pisankę Wielka-
nocną. Nowością w tegorocznej 
edycji było głosowanie publicz-
ności, zarówno poprzez Facebo-
oka, jak i odwiedzając wystawę 

wszystkich dzieł w Pałacu Cze-
czów.

Zwyciężyła pisanka autorstwa 
Aleksandry Augustin. Nagrodzeni 
zostali także: Teresa Pchełka i Ma-
riola Mendyka, a wyróżnieni: Hanna 
Jakubiec, Wiktoria Stolarczyk, Ju-
lia i Magdalena Oboza, Anna Kine, 
Maja Nycz oraz Rozalia Świerkot. 
Nagroda publiczności przypadła 
Wiktorii Stolarczyk, a internauci 
wyróżnili pracę Gabrieli Góry. (Ma)
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przedstawiciele koziańskiego samorządu, w tym m.in. wójt gminy 
Jacek kaliński oraz zastępca wójta Marcin lasek, posprzątali w ramach 
wyzwania „TrashTag Challenge” zagajnik pomiędzy ulicami piaskową  
i panienki w kozach.
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Gmina SZcZYRk

RoZmoWy o Zimie i DRogach
Po długim i udanym, aczkolwiek niewolnym od problemów sezonie zimowym w Szczyrku, przyszedł czas 

jego podsumowania. – Wiele jest ciągle do zrobienia, aby miasto było w pełni komfortowe i przyjazne 

dla samych mieszkańców, ale i naszych gości – uważa burmistrz Antoni Byrdy.
Warunki pogodowe pod-

czas minionego już sezonu 
zimowego były pod kątem 
narciarstwa bardzo dobre. 
Początkiem stycznia opady 
śniegu szczególnie przybrały 
na sile, co sprawiło, że wie-
le osób z różnych zakątków 
kraju zdecydowało się na 
przyjazd do Szczyrku, a to 
przyczyniło się do wystą-
pienia znacznych trudności 
komunikacyjnych. Szyb-
kie i stanowcze działania 
samorządu z burmistrzem 
Antonim Byrdym na czele 
umożliwiły opanowanie kry-
zysowej sytuacji. Zalegający 
śnieg został w porę usunię-
ty, co z kolei przełożyło się 
na płynność ruchu na tere-
nie miasta.

Gmina, w obliczu stanu 
o znamionach klęski żywio-
łowej, szereg niezbędnych 
działań przeprowadziła na 
własny koszt. Zatrudniono 
dodatkowo kilka firm, które 
podjęły się odśnieżania dróg 
w newralgicznym okresie, co 
mocno nadwyrężyło budżet. 
Przewidziane w nim środki na 
poziomie 400 tys. zł zostały 
wyczerpane już w styczniu. 
Gdy końcem marca sezon ofi-
cjalnie finiszował, wydatki na 
usuwanie śniegu pochłonęły 
łącznie aż 900 tys. zł. Ponad-
to, gmina uruchomiła 100 tys. 
zł ze specjalnego funduszu na 
usuwanie skutków występu-
jących na jej terenie klęsk. 
Co istotne, w znacznej mie-
rze odśnieżaniem objęto sta-
nowiący największy kłopot 

komunikacyjny ciąg drogi 
wojewódzkiej nr 942, za któ-
rej stan odpowiedzialny jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Toteż samorząd, jako je-
den z kilku w południowej 
części Polski, zwrócił się 
do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 

o przyznanie dotacji w związ-
ku z wyjątkową sytuacją. Ten 
wątek burmistrz Szczyrku 
podjął podczas spotkania z I 
wicewojewodą śląskim Ja-
nem Chrząszczem. – Nasz 
wniosek nie został niestety 
uwzględniony. Otrzymaliśmy 
odmowę, którą umotywowa-

no faktem, że jesteśmy gminą 
bogatą. Uważamy tymcza-
sem, że jak najbardziej nam 
się pomoc należy, bo sumując 
koszty wyszło na to, że zimo-
wa akcja pochłonęła blisko 5 
procent budżetu z własnych 
dochodów – tłumaczy Anto-
ni Byrdy.

Ważną część rozmów po-
święcono również na omó-
wienie pozostawiającego 
wiele do życzenia stanu na-
wierzchni DW942. Burmistrz 
ma nadzieję, że w następstwie 
powtórnego zasygnalizowa-
nia problemu podjęte zosta-
ną wspólne działania z wizją 
w terenie włącznie, które do-
prowadzą do poprawy sytuacji. 
Planuje w dalszej kolejności 
zwrócenie się do Komisji 
Budżetu, Skarbu i Finansów 
Urzędu Marszałkowskiego 
o dodatkowe środki na remont 
nawierzchni, przynajmniej na 
odcinku od Soliska na Biały 
Krzyż. (Ma)

komPRomis  
W sPRaWie WoDy?

Państwowe Gospodar-
stwo Wodne „Wody Pol-
skie” w Warszawie, do 
którego w kwestii znacznego 
podniesienia cen wody od-
wołała się gmina Szczyrk, 
ponownie odrzuciło cennik 
zaproponowany przez biel-
ską spółkę Aqua.

– Interwencja, którą pod-
jęliśmy, okazuje się całko-
wicie zasadna. Będziemy 
też prowadzić dalsze działa-
nia, aby uchronić mieszkań-
ców przed tak niezrozumiałą 
i drastyczną podwyżką cen – 
wyjaśnia burmistrz Szczyrku 
Antoni Byrdy.

O możliwym wzroście 
cen wody głośno zrobiło się 
w ub.roku. Bielska spółka 
Aqua poinformowała Gminę, 
iż koszt za metr sześcienny 
wody, w przypadku odbior-
ców indywidualnych, z do-
tychczasowej wysokości 5,88 
zł zmieni się na 9,88 zł. Sa-
morząd podjął natychmiasto-
we kroki w celu wyjaśnienia 
powodów planowanej pod-
wyżki. Odwołał się wpierw 
do Wód Polskich w Krako-
wie, gdzie argumenty wska-
zane przez gminę nie zostały 
jednak uwzględnione.

Następnie stosowne pi-
smo trafiło do Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie” w Warsza-
wie. – Oparliśmy się na 
tym, że z ujęcia w Szczyr-
ku korzystają także inne 
gminy, położone dalej od 
naszych źródeł, a mające 
niższe ceny. W ostatnim 
czasie nie było u nas du-
żych inwestycji wodociągo-
wych, ani kanalizacyjnych. 
Nie zwiększyła się więc 
amortyzacja, która jest jed-
ną z istotnych części składo-
wych ceny wody – wylicza 
burmistrz Szczyrku.

Wobec nierozstrzygnię-
tego wciąż sporu ceny dla 
mieszkańców pozostały jak 
na razie na poziomie dotych-
czasowym. Jest zarazem duża 
szansa, że sprawa zakończy 
się ze skutkiem pozytywnym 
dla miasta. – Liczę na dobrą 
i rzeczową współpracę z no-
wym prezesem Aquy, z któ-
rym miałem już okazję się 
spotkać. Będziemy dążyć do 
tego, aby znaleźć kompromis 
w kwestii nowych warunków, 
co dotyczy zarówno wody, 
jak i ścieków – mówi bur-
mistrz Antoni Byrdy. (Man)
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anTonI BYrDY,
burmistrz Szczyrku:

za nami zima, której tak naprawdę 
od lat wyczekiwaliśmy. przekona-
liśmy się jednak w obliczu obfitych 
opadów śniegu w krótkim czasie, 
że należy być przygotowanym na 
różne, także te najbardziej skraj-
ne sytuacje, które w bardzo dużym 
stopniu odczuli mieszkańcy Szczyr-
ku. Szeroko rozumiane problemy 
komunikacyjne stały się przyczyną 
licznych nieporozumień i niepo-
trzebnych nikomu zmartwień. 
Jakiekolwiek pierwsze tego prze-
jawy odczuwamy właśnie tu na 
poziomie samorządu, skupiają się 

one na pracownikach Urzędu Mia-
sta, czy naszego przedsiębiorstwa 
komunalnego, bo wielu ludzi nie 
interesuje się tym, kto ostatecznie 
za stan danej drogi odpowiada.
Bogaci w doświadczenia z minio-
nego sezonu dołożymy wszelkich 
starań, aby szereg najistotniej-
szych kwestii poprawić. Wiele jest 
do zrobienia, dlatego o kolejnym 
sezonie myślimy już teraz, kon-
sekwentnie dążąc do tego, aby 
miasto było w pełni komfortowe 
i przyjazne dla samych mieszkań-
ców, ale i naszych gości.
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Stan nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku na Biały krzyż pozostawia 
sporo do życzenia, toteż burmistrz Szczyrku czyni starania o to, aby w tym 
roku jej zarządca wykonał remont nawierzchni przynajmniej na odcinku 
od Soliska.
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Gmina WilamoWicE

sZkoLne 
LaBoRatoRium

W jednej z klas w Szkole 
Podstawowej w Hecznarowi-
cach powstało szkolne labo-
ratorium. Środki na pomoce 
dydaktyczne zostały pozyskane 
z programu Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej.

Jak wyjaśnia Maciej Żarski, 
dyrektor placówki, program mi-
nisterialny to efekt reformy edu-
kacji. W poprzedniej podstawie 
programowej w sześcioklaso-
wych szkołach podstawowych 
nie było potrzeby tworze-
nia klasopracowni fizyczno-
-chemiczno-przyrodniczych. 
Obecnie w starszych klasach 
uczniowie na zajęciach powinni 
przeprowadzać doświadczenia 

z zakresu nauk przyrodniczych, 
niezbędne są więc dobrze wypo-
sażone pracownie.

Dla szkoły w Hecznarowi-
cach program okazał się szan-
są na doposażenie i polepszenie 
bazy dydaktycznej. Pomoce na-
ukowe kosztowały 40 764 zł, 
do tego należy doliczyć kwo-

tę 65,8 tys. zł z budżetu Gminy 
Wilamowice na adaptację sali 
lekcyjnej na potrzeby pracowni. 
– Liczymy, że doświadczenia, 
przeprowadzone w pracowni, 
pozwolą lepiej zrozumieć oma-
wianą teorię i dobrze przyswoić 
materiał – wyjaśnia burmistrz 
Marian Trela. (Mż, r)

PieRWsZy 
gotoWy

Pierwszy z trzech zaplano-
wanych w tym roku placów 
zabaw właśnie został otwarty. 
Chętnych do zabawy w no-
wym miejscu w Starej Wsi 
nie brakuje.

Plac zabaw w Starej Wsi 
formalnie dopuszczono do 
użytkowania na początku 
kwietnia. Zlokalizowany jest 
na terenach rekreacyjnych 
sołectwa, w pobliżu estrady 
koncertowej, boiska i przede 
wszystkim szkoły. Zamonto-
wano tam podwójną huśtaw-
kę, kolejną huśtawkę, tzw. 
bocianie gniazdo, linarium – 
stożek obrotowy, piaskownicę 
gumową, zestaw zabawowy 

„wieża”, „ważkę” na spręży-
nie, bujaki „słoń” i „skuter”.

Przy montażu zwrócono 
szczególną uwagę na zacho-
wanie odpowiednich odległo-
ści między urządzeniami do 
zabawy, aby zachować stre-
fy bezpieczeństwa i strefy 
ochronne. Całość jest ogro-
dzona, zajmuje powierzch-
nię 336 mkw. Wcześniej 

ekipa budowlana wykonała 
kompleksowy drenaż terenu, 
wzmocniła podłoże geow-
łókninami, ułożyła warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 
utwardzonych wraz z wyko-
naniem płyty żelbetowej pod 
nawierzchnię bezpieczną dla 
małych użytkowników. Bu-
dowa placu kosztowała 290 
tys. zł. (r)

Dom kuLtuRy W RoZBuDoWie
Rozpoczęła się trzecia, ostatnia część rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach.  

Za rok w większym budynku z salą widowiskową z poszerzoną sceną na stałe zagoszczą  

miejscowe stowarzyszenia i organizacje społeczne.

W pierwszych dwóch eta-
pach budynek domu kultu-
ry został rozbudowany. Na 
poddaszu podwyższono ścia-
ny, przebudowano też dach, 
dzięki czemu obiekt zyskał 
dodatkową przestrzeń. Jak 
wyjaśnia Stanisław Gawlik, 
wiceburmistrz Wilamowic, 
obok poprawy stanu technicz-
nego budynku, właśnie jego 
rozbudowa była najważniej-
szym celem do osiągnięcia 
przy przystępowaniu do in-
westycji. – Przybywa osób, 
które chcą działać w różne-
go rodzaju stowarzyszeniach 
kulturalnych i społecznych, 
toteż coraz bardziej odczu-
wamy brak miejsca na tego 

typu działalność – mówi wi-
ceburmistrz.

Obecnie  kończone są 
prace związane z termomo-
dernizacją budynku, a więc 

ociepleniem ścian, elewacji, 
a także modernizacją kotłow-
ni. Wkrótce rozpocznie się 
wymiana wszelkiego rodza-
ju instalacji, od elektrycznej 

poprzez wodno-kanalizacyj-
ną po montaż nowej instalacji 
klimatyzacyjnej, której wcze-
śniej w budynku nie było.

Prace obejmą również 
wykończenie wnętrz, m.in. 
poszerzenie sceny kosztem 
jednego z przylegających 
pomieszczeń. Większa sce-
na to również odpowiedź na 
zapotrzebowanie ze strony 
miejscowych stowarzyszeń. 
Wiele z nich, m.in. Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, często 
wystawia przedstawienia, to-
też szeroka scena z pewnością 
będzie stale wykorzystana.

Prace we wnętrzach potrwa-
ją do połowy przyszłego roku. 
Na III etap modernizacji prze-

znaczono 2 mln zł, z czego 220 
tys. zł pochodzi z dotacji Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. (łU)

MarIan Trela,
burmistrz Wilamowic:

pisarzowice to jedna z najszybciej 
rozwijających się miejscowości w 
całym regionie, nie tylko w naszej 
gminie, obecnie liczy już 6 tys. 
osób. przybywa nowych miesz-

kańców, którzy często wnoszą róż-
ne formy społecznej aktywności, 
jednocześnie rodziny, żyjące tu od 
pokoleń nie zapominają o swoich 
tradycjach.
Modernizujemy i rozbudowu-
jemy Wiejski Dom kultury w 
pisarzowicach właśnie z myślą 
o integracji tej bardzo aktywnej 
społeczności. Działają tu liczne 
stowarzyszenia i organizacje. 
Wiele z nich ma charakter kultu-
ralny, pozostałe, nawet zajmując 
się innymi dziedzinami, często 
organizują spotkania z różnego 
rodzaju występami. przestronny 
dom kultury, gdzie te wszystkie 
pasje będą mogły zostać zreali-
zowane, przysłuży się więc nam 
wszystkim.

nowe szkolne laboratorium.
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Dom kultury w pisarzowicach przeszedł już termomodernizację.
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mniej śmieci WokÓł jeZioRa
Rozpoczęła się wiosenna akcja czyszczenia nabrzeży Jeziora Goczałkowickiego. Jako pierwsi na apel o wysprzątanie śmieci odpowiedzieli uczniowie  

ze szkół objętych patronatem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Pół setki uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Kato-
wicach zebrało w krótkim cza-
sie – tylko wokół Rybaczówki 
nad Jeziorem Goczałkowickim 
– ponad 150 kg śmieci. Głów-
nie były to butelki, szmaty, 
opakowania plastikowe, opo-
ny, a nawet stare wiadra i me-
ble ogrodowe. To kolejna tego 
typu akcja z udziałem dzieci, 
harcerzy, a także samorządów 
sąsiadujących z jeziorem. (GpW)
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setka PiecÓW Do Wymiany
W tym roku w budynkach 
mieszkalnych na terenie 
gminy Bestwina zostaną wy-
mienione kolejne stare kotły. 
Nowością będą dopłaty do 
wymiany zużytych już pie-
ców gazowych.

Decyzję o kontynuacji wy-
miany starych kotłów grzew-
czych, ujętą w Programie 
Ograniczenia Niskiej Emi-
sji, Gmina podjęła bez wa-
hania, mając na względzie 
rosnącą popularność i zara-
zem efektywność tej formy 
proekologicznego działania. 
Już bowiem poprzednie edy-
cje przedsięwzięcia, reali-
zowane od 2017 r., spotkały 
się ze znacznym odzewem ze 
strony mieszkańców. – Coraz 
więcej osób, i z tego także 
wyciągamy wnioski, decydu-
je się wymienić swój piec nie 
na węglowy, a dopuszczony 
przez regulamin piątej klasy 
wydajności, ale jednak gazo-
wy, a więc emitujący jeszcze 
mniej zanieczyszczeń – wyja-
śnia wójt Bestwiny Artur Be-
niowski.

I tak w bieżącym roku, kie-
dy prowadzona była nawet 
rekrutacja uzupełniająca, prze-
widziano wymianę setki mało 
wydajnych źródeł ciepła. Umo-
wa na dofinansowanie między 
samorządem a Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach zakłada wymianę 60 
pieców z węglowych na gazowe 
oraz 40 na węglowe, ale spełnia-
jące restrykcyjne normy. Dodat-
kowo, tylko z wykorzystaniem 
własnych środków rzędu łącznie 

25 tys. zł, gmina zdecydowała 
się przeznaczyć maksymalnie 
do 5 tys. zł na każdą z pięciu 
instalacji, zastępujących moc-
no wysłużone już piece gazowe 
zupełnie nowymi na takie wła-
śnie paliwo.

Wójt Artur Beniowski pod-
kreśla, że program wymiany 
pieców będzie w gminie kon-
tynuowany także w 2020 r. – 
W części ankiet mieszkańcy 
wskazali chęć wymiany pie-
ców w przyszłym roku, więc 
z naborem wniosków od osób 

zainteresowanych taką for-
mą wsparcia nie powinno być 
żadnego problemu – zazna-
cza wójt. Jak dodaje, w roz-
mowach z mieszkańcami daje 
się odczuć wzrastającą świa-
domość ekologiczną, a także 
wymierne korzyści przez nich 
dostrzegane. Ogrzewanie ga-
zowe to znaczne udogodnienie 
i komfort w porównaniu do ko-
nieczności częstego dosypywa-
nia węgla. Co więcej, w wielu 
przypadkach koszty wcale nie 
są wyższe. (raF)

uWaga na 
nieBeZPiecZne oDPaDy

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska oraz 
organy ścigania ostrzegają 
nieostrożnych właścicieli 
posesji, magazynów i hal 
wielkopowierzchniowych 
przed wynajmowaniem ich 
nieuczciwym firmom, zaj-
mującym się nielegalnym 
sprowadzaniem szkodli-
wych odpadów.

W ostatnich tygodniach 
na terenie regionu kilkakrot-
nie udało się schwytać osoby 
uczestniczące w procederze 
nielegalnego składowania 
odpadów niebezpiecznych. 
Ostatnio bielska delegatura 
Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska 
otrzymała sygnał o magazy-
nowaniu nielegalnie składo-
wanych odpadów w Chybiu 
w jednej z hal magazyno-
wych dawnej cukrowni. 
Zostało tam zdeponowa-
nych ok. 350 pojemników 
różnej wielkości z ciekłymi 
odpadami niebezpieczny-
mi. Wstępnie ustalono, że 
hala magazynowa została 
wynajęta przez jedną z firm 
z Bielska-Białej. WIOŚ roz-
począł działania kontrolne, 
zgodnie z procedurą okre-
śloną w ustawie o Inspek-
cji Ochrony Środowiska 
w zakresie postępowania 
z odpadami w wyniku dzia-
łalności przestępczej.

Wcześniej WIOŚ w Ka-
towicach otrzymał infor-
mację o przywożonych 
odpadach na teren zloka-
lizowany w Żorach. In-
spektorzy WIOŚ wraz 
z policją odkryli tam nie-
legalne składowanie od-
padów niebezpiecznych, 
tj. 14 naczep samocho-
dowych, załadowanych 
pojemnikami z płynnymi 
odpadami z produkcji farb, 
lakierów, oleje mineralne 
i odpady rozpuszczalników 
organicznych. Stwierdzono 
wyciek substancji z naczep 
do gruntu.

Sprawę przejęła pro-
kuratura w Gliwicach, 
aresztując dwie osoby za-
mieszane w ten proceder. 
Jeden z podejrzanych pro-
wadził przedsiębiorstwo 
zajmujące się nabywa-
niem, dalszą odsprzedażą 
i transportem odpadów. 
Porozumiał się z drugim 
podejrzanym, właścicie-
lem posesji. W zamian za 
czynsz pierwszy z podej-
rzanych parkował tam na-
czepy zawierające odpady 
chemiczne. Obu przedsta-
wiono zarzuty o obrocie 
substancjami zagrażający-
mi życiu i zdrowiu wielu 
osób, a także sprowadza-
niu niebezpieczeństwa dla 
życia i zdrowia wielu osób. 
Takie postępowanie zagro-
żone jest karą więzienia do 
8 lat.

Policja województwa 
śląskiego w ostatnim czasie 
odkryła łącznie kilkanaście 
przypadków nielegalnego 
przewożenia i składowa-
nia niebezpiecznych od-
padów, m.in. na terenie 
nieczynnych żwirowisk, 
kopalni odkrywkowych, 
a także składowania odpa-
dów niebezpiecznych na 
terenie opuszczonych hal 
magazynowych i pustosta-
nów. Jednocześnie ostrze-
ga właścicieli gruntów 
oraz magazynów, często 
nieświadomych, że mają 
do czynienia z oszustami. 
Ich kontrahent zajmuje się 
nielegalnym pozbywaniem 
odpadów niebezpiecznych, 
wynajmuje od nich maga-
zyny i inne nieruchomości, 
w których później groma-
dzi odpady. Po wypełnieniu 
takiego obiektu wynajmu-
jący znika, pozostawiając 
kłopotliwy ładunek właści-
cielom, na których później 
spoczywa obowiązek kosz-
townej utylizacji. To wyda-
tek rzędu nawet milionów 
złotych. (łU)

sucho  
W Lasach

Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Kato-
wicach apeluje o zachowanie 
ostrożności w lasach naszego 
regionu i rozpoczyna akcję 
bezpośredniej ochrony prze-
ciwpożarowej lasu.

Należy wziąć pod uwagę, 
że tegoroczna zima była ra-
czej sucha, spadło stosunko-
wo niewiele śniegu. Wystarczy 
kilka bardziej słonecznych dni 
i zwykła nieostrożność może 
doprowadzić do powstania po-
żaru na wielkim obszarze lasu.

Dla leśników pod poję-
ciem zagrożenia pożarowego 
lasu kryją się takie warunki, 

przy których możliwe jest po-
wstanie pożaru w środowisku 
leśnym. Na stan zagrożenia 
decydujący wpływ mają wa-
runki meteorologiczne, tem-
peratura powietrza, ilość 
opadów atmosferycznych i w 
ich następstwie wilgotność po-
krywy gleby. Duży wpływ na 
zaistnienie pożarów ma rów-
nież pojawienie się bodźców 

energetycznych, zdolnych do 
inicjacji pożaru, np. niedopa-
łek papierosa, ognisko, nie-
dogaszona zapałka. Statystyki 
mówią, że coroczne wiosenne 
wypalanie traw i nieużytków 
rolnych, szczególnie w bliskiej 
odległości lasu, także jest czę-
stą przyczyną pożarów.

Jak wyjaśniają leśnicy, 
w miesiącach od marca do po-
łowy października służby leśne 
pełnią dyżury, które wiążą się 
z pełną dyspozycją pracowni-
ków w przypadku wystąpie-
nia pożaru lasu. W tym czasie 
uruchomione są również ob-
serwacje lasów na dostrzegal-
niach przeciwpożarowych, 
synchronizowane z punktem 
alarmowo-dyspozycyjnym 
w nadleśnictwie. Leśnicy wy-
konują też wiele czynności pro-
filaktycznych, które zapobiegają 
oraz mogą ułatwić lokalizację 
i gaszenie pożarów. (MW, r)

FO
TO

: m
AG

DA
LE

NA
 W

IN
CE

R/
LA

SY
 PA

ńS
TW

OW
E

Wiosenna panorama gminy Bestwina po zakończeniu sezonu grzewczego.
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sieRPnioWy touR Z koLaRZami

Tegoroczna edycja Tour de 
Pologne, największego wy-
ścigu kolarskiego w naszym 
kraju, ponownie zawita na 
teren Ziemi Bielskiej. Pele-
ton będzie można dopingo-
wać tu 6 i 7 sierpnia.

Czwartego dnia rywaliza-
cji, a więc we wtorek 6 sierp-
nia, kolarze wjadą w góry, 
przejeżdżając przez gminy 
powiatu bielskiego. Po star-
cie w Jaworznie trasa etapu na 
dystansie 173 kilometrów po-
prowadzi na południe. Jeszcze 
na płaskiej części peleton do 

powiatu dostanie się w Zasolu 
Bielańskim, by powalczyć na 
lotnej premii na Rynku w Wi-
lamowicach. Następnie przez 
Pisarzowice i Kozy uda się 
w kierunku Podlesia i dalej Po-
rąbki, by pokonać dwie rundy 
po 38,5 km i zaliczyć górskie 
premie – Wielką Puszczę oraz 
Kocierz, gdzie emocjonujący 
dzień zmagań dobiegnie końca.

Nazajutrz kolejna górska 
próba (154 km) rozpocznie się 
z kopalni soli w Wieliczce, skąd 
kolarze skierują się na premie 
Rychwałd, Hucisko oraz Prze-
łęcz Przegibek. Wyznaczono 

także lotne premie w Między-
brodziu Bialskim i Bielsku-
-Białej. Przed finiszem i batalią 
o zwycięstwo, co nastąpi na 
wysokości ZIAD przy Al. Ar-
mii Krajowej, przewidzia-
no jeszcze trzy widowiskowe 
rundy w stolicy Podbeskidzia 
o długości 7,2 km każda.

Łącznie trasa 76. edycji 
Tour de Pologne liczyć bę-
dzie ponad 1060 km. Start 
wyścigu zaplanowano 3 
sierpnia etapem w Krakowie, 
tradycyjnie zakończenie na-
stąpi w Bukowinie Tatrzań-
skiej 9 sierpnia. (reD)

W powiecie bielskim jednym z wiodących wydarzeń sierpniowego Tour de pologne będzie lotna premiera na 
rynku w centrum Wilamowic.
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BiLety na gaLę
Za pośrednictwem stro-

ny www.kupbilet.pl kibice 
mogą w ramach przedsprze-
daży nabywać bilety na Mię-
dzynarodową Galę MMA 
Celtic Gladiator, jaka 29 
czerwca odbędzie się w Biel-
sku-Białej.

Na wielkie święto dla 
wszystkich miłośników spor-
tów walki w regionie przy-
gotowano w pierwszej fazie 
dystrybucji wejściówek wy-
jątkowo atrakcyjne ceny. 
Galę z perspektywy trybun 
Hali pod Dębowcem będzie 

można obejrzeć już za 40 zł, 
odpowiednio droższe – 60, 
80 i 100 zł – są ceny biletów 
w sektorach znajdujących się 
nieco bliżej oktagonu. Za spe-
cjalne miejsca na krzesłach 
przy głównej arenie walk za-
płacić trzeba 100 lub 150 zł. 
Łącznie organizatorzy prze-
widzieli 4125 miejsc dla ki-
biców.

Gala zaplanowana na so-
botę 29 czerwca będzie już 
4. w Polsce, a 25. na świecie 
organizowaną przez federację 
Celtic Gladiator, nigdy wcze-

śniej jednak nie była ona tak 
szeroko zakrojonym przed-
sięwzięciem. W kilkunastu 
walkach wystąpią w stoli-
cy Podbeskidzia zawodnicy 
światowej klasy, pewny jest 
także udział fighterów DAAS 
Berserker’s Team Bielsko-
-Biała, m.in. Marty Waliczek, 
Macieja Szczepaniaka, Adria-
na Dudka, Pawła Brandysa 
i Michała Wiencka. Rywala 
poznał jako pierwszy bielsz-
czanin Robert Maciejowski, 
który zmierzy się z Brytyj-
czykiem Benem Bennettem. 
Pojedynki przeprowadzone 
zostaną w formułach MMA, 
K1 oraz Cage Boxing. (M)

mięDZynaRoDoWe taRoki

Jubileuszowy X Między-
narodowy Turniej Taroka 
o Puchar Burmistrza Wila-
mowic Mariana Treli zgro-
madził w Domu Ludowym 
w Hecznarowicach 44 mi-
łośników tej karcianej gry.

Zmagania po raz kolejny 
okazały się popularną formą 
spędzania czasu, a o randze 
hecznarowickiej imprezy 
świadczy obecność w tur-
niejowej stawce aż siedmiu 

zawodników z Czech. Przez 
kilka godzin taroczkarze 
wykazywali się sprytem, do-
świadczeniem, opanowaniem 
i zdolnością przewidywania, 
a poszczególne rundy miały 
zacięty przebieg. Zwycięsko 
z potyczek wyszedł osta-
tecznie Władysław Pękala, 
który na podium wyprzedził 
Wiktora Rysia oraz Wiesła-
wa Buczka.

Najlepsi zawodnicy uho-
norowani zostali pucharami, 

które w imieniu burmistrza 
Wilamowic Mariana Treli 
wręczyła sołtys Hecznaro-
wic Beata Nycz. Przy oka-
zji podziękowała wszystkim 
uczestnikom i tym, którzy 
przyczynili się do zorgani-
zowania rozgrywek, m.in. 
niestrudzonemu propaga-
torowi taroków Henrykowi 
Koziełowi oraz Andrzejowi 
Foksowi, który równocześnie 
pełnił funkcję prowadzącego 
turniej. (Bn)

10 394,72 zł
zebrano podczas i charytatyw-
nego maratonu tanecznego. w 
sobotę 6 kwietnia wydarzenie 
odbyło się w Domu Kultury w 
Kozach, mając w swoim głów-
nym założeniu zgromadzenie 
środków potrzebnych na lecze-
nie 2-letniego mieszkańca Kóz 
wojtka Dowgalskiego.

Za atrakcyjną formę pomocy 
uznano maraton taneczny, orga-
nizacji którego podjęło się sto-
warzyszenie pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „arkada”, a 
honorowy patronat objął wójt 
gminy jacek Kaliński. Na impre-
zę przybyli znani instruktorzy 

tańca, m.in. finalista programu 
„you can Dance” mikołaj strzyż 
oraz martyna wiśniewska, Ga-
briela Bryndza, Natalia cypcer, 
paweł Gorzelak, czesław ptasz-
kiewicz i irena awieruszko-
-ptaszkiewicz. prócz widowi-

skowych pokazów tanecznych w 
trakcie sobotniego popołudnia 
można było skorzystać z kąci-
ków animacyjnych i fotobudki. 
Nie zabrakło poczęstunku w 
postaci ciast oraz nagród dla 
uczestników. (R)

Taroczkarze, którzy pojawili się w Hecznarowicach zaprezentowali wysokie umiejętności podczas dorocznych 
międzynarodowych zawodów.
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mistRZ  
LiDeRem
Znaczącą przewagę w ta-
beli Futsal Ekstraklasy po 
zakończonym już sezonie 
zasadniczym wypracowali 
sobie zawodnicy bielskiego 
Rekordu, zmierzający pew-
nym krokiem po kolejny ty-
tuł mistrzowski.

W 22 rozegranych me-
czach l igowych sezonu 
2018/2019 biało-zieloni 
zgromadzili 55 punktów, aż 
18 potyczek rozstrzygając 
na swoją korzyść. Szacunek 
budzi również imponująca 
liczba 139 goli strzelonych 
oraz przewaga dokładnie 8 
„oczek” nad zajmującym 2. 
miejsce w tabeli zespołem FC 
Toruń. – To znacząca przewa-
ga. Mamy komfort, ale stara-
my się tak na to nie patrzeć. 

W sporcie wystarczy jedna 
wpadka, aby stracić pewność 
siebie, co może nieść dalsze 
konsekwencje. Do mistrzo-
stwa jeszcze daleka droga – 
tonuje nastroje w wywiadzie 
dla oficjalnej strony klubu 
z Cygańskiego Lasu szkole-
niowiec futsalowego Rekordu 
Andrzej Szłapa.

Już w świąteczną sobo-
tę 20 kwietnia bielski zespół 
w hali przy ulicy Startowej 
rozpocznie decydującą od-

słonę rozgrywek. Od godziny 
15 „rekordziści” mierzyć się 
będą z Piastem Gliwice. Na-
stępnie 6 maja zagrają z Cle-
areksem w Chorzowie, by na 
finiszu sezonu podjąć Acana 
Orzeł-Jelcz Laskowice, udać 
się na wyjazd do Gatty Acti-
ve Zduńska Wola i w optymi-
stycznym scenariuszu fetować 
mistrzostwo Polski w ostatni 
weekend maja podczas domo-
wej konfrontacji z toruniana-
mi. (M)

Trwa kolejny sezon Futsal ekstraklasy, w którym zespół rekordu dominuje 
w ligowej stawce.
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