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Imprezy plenerowe ze zmienną aurą

Majowe weekendy, począwszy od 
pierwszego długiego, w całym re-
gionie stały pod znakiem organizo-
wanych imprez plenerowych. I choć 
najczęściej pogoda sprawiała sporo 
problemów, to jednak byliśmy tak 
spragnieni odpoczynku na świeżym 
powietrzu, że ani zimno, ani deszcz 
nie pokrzyżowały planów spędzenia 
wspólnie czasu właśnie w taki spo-
sób. czerwiec również zapowiada 
się imprezowo.
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ZIEmIa BIELSKa   ŚLĄSK CIESZYŃSKI

BEZPŁaTNE PISmO PROmOCYjNE

inweSTycje w BezpieczeŃSTwo

wioSenne aTraKcje

dzień Strażaka, jaki przypadł w tym roku w sobotę 
4 maja, był okazją do podziękowań dla poświęcenia 
druhów w służbie bezpieczeństwa naszego zdrowia 
i mienia. W Mazańcowicach w gminie Jasienica prze-
kazano jednostce OSP nową strażnicę, w Janowicach 
w gminie Bestwina – wóz bojowy.
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Sanepid wSpółpracuje z Samorządem
O współpracy samorzą-

dów z Państwową Inspek-
cją Sanitarną rozmawiano 
w bielskim Starostwie Po-
wiatowym podczas konfe-
rencji zorganizowanej przez 
starostę bielskiego Andrze-
ja Płonkę.

Andrzej Płonka, starosta, 
a jednocześnie prezes Związku 
Powiatów Polskich, na konfe-
rencję zaprosił m.in. Głównego 
Inspektora Sanitarnego Jaro-
sława Pinkasa, jego zastępcę 
Grzegorza Hudzika, Urszu-
lę Menderę-Bożek, śląskiego 
Państwowego Wojewódzkie-
go Inspektora Sanitarnego, 
oraz Jarosława Rutkiewicza, 
Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Biel-
sku-Białej. Gościli także na 
wydarzeniu samorządowcy. 
– W naszym regionie współ-
praca z Sanepidem układa się 
dobrze, zawsze uzyskujemy 
wsparcie w sytuacjach, w ja-
kich może pojawić się zagro-
żenie zdrowotne. Zależałoby 
nam, aby wypracować taki mo-

del współdziałania w skali ca-
łego kraju – wyjaśnia starosta 
Andrzej Płonka.

Jarosław Pinkas podkreślił, 
że główne cele, jakie stawia 
sobie Inspekcja Sanitarna, to 
utrzymanie wysokiego pozio-
mu tzw. wyszczepialności, 
a także profilaktyka zapo-
biegająca nadwadze i otyło-
ści, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży. Z kolei śląski 

inspektor Urszula Mendera-
-Bożek poruszyła problem 
ognisk zakażeń szpitalnych 
i rygoru zachowania właści-
wych warunków higieniczno-
-sanitarnych w podmiotach 
prowadzących działalność 
leczniczą. Zwróciła szcze-
gólną uwagę na rolę higieny, 
przede wszystkim częstego 
mycia rąk. Wskazała przy tym 
na nagły wzrost wykrywal-

ności bakterii lekoopornych. 
Jarosław Rutkiewicz, szef 
bielskiego Sanepidu, omó-
wił współpracę samorządów 
i służb sanitarnych w osiąga-
niu wspólnych celów, czyli 
ochronie zdrowia mieszkań-
ców i zapewnieniu im jak naj-
lepszych warunków życia.

Podczas konferencji dysku-
towano także o nadzorze nad 
jakością wody pitnej, w ką-
pieliskach i miejscach oka-
zjonalnie wykorzystywanych 
do kąpieli. Dyrektor Depar-
tamentu Higieny Środowiska 
Anna Kamińska akcentowa-
ła, że Państwowa Inspekcja 
Sanitarna prowadzi i aktuali-
zuje internetowy serwis kąpie-
liskowy, gdzie można uzyskać 
informacje o jakości wody 
w czasie trwania sezonu ką-
pielowego. Jedną z prelekcji 
poświęcono także edukacji 
zdrowotnej i promocji zdro-
wia oraz współpracy w tym 
zakresie ze szkołami, przed-
szkolami i podmiotami lecz-
niczymi. (AM)

BieG FLoriaŃSKi w ŚwiĘToSzówce
Blisko 190 amatorów biegania przy-

ciągnął w sobotę 18 maja Bieg Flo-
riański, organizowany przez strażaków 
z OSP Świętoszówka.

Zawodnicy jak zwykle stawili się 
przy strażnicy w Świętoszówce. – 
Dziękuję za to, że dajecie dobry przy-
kład zdrowego stylu życia. Startujecie, 
wygrywacie i daje wam to satysfakcję, 
a jednocześnie motywuje innych do tego, 

aby samemu zacząć się ruszać. Życzę jak 
największej satysfakcji z biegania i upra-
wiania sportu. Bo każdy, kto ma jakąś 
pasję, jest dodatkowo bogatszy – mówił 
wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. 
Podziękował również strażakom OSP 
Świętoszówka za organizację i zabez-
pieczenie trasy podczas biegów.

Na początku był tzw. przedbieg, 
w którym wystartowali najmłodsi ze 

swoimi opiekunami. W nagrodę otrzy-
mali zabawki. Następnie wystartowali 
starsi zawodnicy. W zależności od gru-
py wiekowej mieli do pokonania dy-
stanse od 900 m do 5 km. W kategorii 
od 8 do 10 lat wystartowało 47 uczest-
ników, w kategorii 11-13 lat – 52, 14-
17 lat – 39, zaś w najstarszej, powyżej 
18 lat – 35 zawodników. Najmłodszym 
uczestnikiem biegu był Piotr Gamrot 
z Jasienicy, najstarszym Zbigniew Ptak 
z Bielska-Białej mający 67 lat.

Po zawodach odbyła się uroczysta 
dekoracja i wręczanie nagród. Zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii wie-
kowych otrzymali puchary, dyplomy, 
a także nagrody rzeczowe, ufundowa-
ne przez sponsorów. Wręczył je wójt 
Janusz Pierzyna, a zarazem prezes 
Zarządu Gminnego OSP, prezes OSP 
Świętoszówka Józef Ryrych oraz na-
czelnik OSP Świętoszówka Andrzej 
Rojczyk. Uczestnicy częstowali się 
pyszną grochówką, którą zgodnie z tra-
dycją zawodów przygotowano dla bie-
gaczy.

Zadanie było współfinansowane ze 
środków Urzędu Gminy w Jasienicy. (UGJ)

KonKurS rozSTrzyGniĘTy
Aż 537 listów zostało na-

desłanych na XVII Konkurs 
Poezji Religijnej „O Pal-
mę”, który na przestrze-
ni lat jego organizowania 
przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Bestwinie zy-
skał swą renomę.

I tym razem wysoki po-
ziom literacki poszczegól-
nych prac sprawił, że jury 

nie miało łatwego wyboru 
tych najlepszych. Pierwsze 
miejsca w poszczególnych 
kategoriach zdobyli ostatecz-
nie: Małgorzata Sobkiewicz 
ze Stalowej Woli za zestaw 
wierszy „Piszę Cię, Niebie-
ska Matko”, „Kościółek św. 
Floriana”, „Odnaleźć Boga”, 
Magdalena Pawlak z Dzierżo-
niowa za wiersz „Pragnienie” 

oraz Adam Wojciech Stępiń-
ski z Warszawy za wiersz 
„Wigilie”. Przyznanych zo-
stało także kilka wyróżnień, 
a nagroda starosty bielskiego 
trafiła do Janusza Pyzińskie-
go z Dębicy za wiersze „By-
łeś tu”, „Kim jest”, „Prośba”. 
Wzorem poprzednich edycji 
wydano tomik pokonkursowy 
zatytułowany „Pragnienie”, 
w nim znalazło się wiele prac 
zgłoszonych na konkurs. Zi-

lustrowano je dodatkowo 
zdjęciami skarbów z bestwiń-
skiego kościoła.

Patronat honorowy nad 
konkursem w jego 17. edy-
cji objęli Wójt Gminy Be-
stwina Artur  Beniowski 
i Starosta Bielski Andrzej 
Płonka. Gościem spotka-
nia ,  na  k tórym konkurs 
rozstrzygnięto, był Marek 
Szołtysek, historyk i autor 
książek o Śląsku. (SL/R)
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Laureaci XVII Konkursu Poezji Religijnej „O Palmę” recytowali wiersze, które 
znalazły się w pokonkursowym tomiku.

FeSTiwaL nauKi i SzTuKi

Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna organizuje 20. 
edycję Beskidzkiego Festiwa-
lu Nauki i Sztuki. Wydarzenie 
rozpocznie się koncertem we 
wtorek 28 maja. W środę 29 
maja przygotowano Akademię 
Młodych Talentów, natomiast 
w czwartek 30 maja rektor 
uczelni prof. Jarosław Janicki 
zaprasza na główne wydarze-
nia festiwalowe – inaugurację, 
dyktando, wykłady.

Beskidzki Festiwal Nauki 
i Sztuki jest organizowany 
przez Akademię Technicz-
no-Humanistyczną po raz 
dwudziesty. – Corocznie zmie-
niamy formułę, zachowując cel 
główny – szerzenie nauki, kul-
tury i sztuki wśród mieszkań-
ców regionu – wyjaśnia rektor 
prof. Jarosław Janicki.

Festiwal rozpocznie kon-
cert zespołu „Duo Del Gesu” 
28 maja o godz. 18. W następ-
nym dniu od godz. 9 Akade-
mia Młodych Talentów da 
możliwość poznawania na-
uki i wszelkiej innej twór-
czości najmłodszym, czyli 
dzieciom przedszkolnym i z 
pierwszych klas szkoły pod-
stawowej. Z kolei w czwartek 
i piątek szczególnie młodzież 
szkolna będzie mogła wczuć 
się w rolę studenta, uczestni-
cząc w ciekawych wykładach, 
warsztatach i laboratoriach, po-
kazach multimedialnych i spo-
tkaniach na terenie uczelni lub 
też zwiedzając wystawy. Poza 
korzystaniem z laboratoriów, 
warsztatów i sal wykładowych 

samej uczelni, środowiska 
twórcze i naukowe oraz ośrod-
ki kulturalne Podbeskidzia – 
które organizująca imprezę 
ATH zaprosiła do współtwo-
rzenia oferty festiwalu – pre-
zentują bogatą ofertę.

Tradycją Festiwalu stało się 
spotkanie na wykładzie o cha-
rakterze popularno-naukowym, 
podczas uroczystego otwarcia 
Festiwalu. W tym roku znany 
dyrygent Paweł Kotla zapre-
zentuje wykład „Muzyka we 
współczesnym świecie – na-
rzędzie czy dekoracja”. Pod-
czas tej jubileuszowej edycji 
nie może zabraknąć profeso-
ra Jerzego Bralczyka, który 
tradycyjnie poprowadzi Be-
skidzkie Dyktando, a później 
na spotkaniu z młodzieżą przy-
bliży temat związany z funk-
cjonowaniem języka w życiu 
społecznym. VI Beskidzkie 
Dyktando rozpisane zostanie 
w trzech kategoriach open: 
wszyscy uczestnicy – junior, 
uczniowie szkół średnich i mło-
dziki, a także uczniowie klas 
VII i VIII oraz III klas gimna-
zjum. Dla zwycięzców przewi-
dziano obok prezydenckiego 
pióra Puchar rektora ATH, 
laptop, tablet, smartwatch oraz 
wiele innych cennych nagród. 
W Galerii Akademickiej od-
będzie się wernisaż wystawy 
„Kanaan – malarstwo seman-
tyczne” prof. Rafała Strenta, 
prezesa ZPAP.

Szczegółowe informacje na 
stronie www.festiwal.ath.biel-
sko.pl. (MS)

Starosta Andrzej Płonka na konferencję zaprosił Głównego Inspektora 
Sanitarnego Jarosława Pinkasa oraz jego zastępcę Grzegorza Hudzika.
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Podczas festiwalu prof. Jerzy Bralczyk będzie mówił o języku polskim 
w życiu codziennym.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

po STrajKu w oŚwiacie

Bez „SoLidarnoŚci”  
nauczycieLe zoSTaLiBy z niczym!

– Przykro mi, że przez działania ZNP na-
uczyciele z tego strajku wyszli poobijani i czują 
się teraz przegrani. Całe szczęście, że „Solidar-
ność” podpisała porozumienie, bo nauczyciele 
zostaliby z niczym – stwierdził przewodniczący 
Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” Ryszard Proksa po ogłoszeniu przez 
ZNP zawieszenia strajku nauczycielskiego. 
W rozmowie z portalem Tysol.pl przypomniał 
on, że przed rozpoczęciem strajku, organizo-
wanego przez ZNP i FZZ, „Solidarność” pod-
pisała z rządem porozumienie, które zakładało 
podwyżki dla nauczycieli o 9,6 proc. od wrze-
śnia 2019 r.

Rządowe propozycje dla nauczycieli to 
w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 
r. (9,6 proc. we wrześniu plus wypłacona już 

5-procentowa podwyżka od stycznia). Oprócz 
tego w porozumieniu z „Solidarnością” ustalo-
no skrócenie stażu, kwotę dodatku za wycho-
wawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 
zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli 
i zmniejszenie biurokracji.

 – Teraz się okazuje, że podpisaliśmy poro-
zumienie, które dało nauczycielom konkretne 
korzyści. Warto podkreślić, że nigdy do tej pory 
żadnej branży nie udało się wynegocjować tak 
dużej jednorazowej podwyżki, jak w oświacie. 
Mimo tego próbowano pokazać nasze działa-
nia jako klęskę i mamić nauczycieli, że moż-
na dostać dwa razy więcej. W realiach państwa 
i budżetu jest to jednak mało prawdopodobne. 
Szkoda, że nauczyciele dali się zwieść obietni-
com ZNP – stwierdził Ryszard Proksa.

wicepremier ze związKowcami
W ostatnim dniu kwietnia wicepremier i mini-

ster kultury Piotr Gliński spotkał się w siedzibie 
podbeskidzkiej „Solidarności” ze związkowcami 
z placówek kultury Bielska-Białej.

Kameralne spotkanie, w którym uczestniczył 
także wiceminister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Stanisław Szwed, odbyło się z inicjaty-
wy wicepremiera. W Bielsku-Białej brał udział 
m.in. w otwarciu wyremontowanego Bielskiego 
Centrum Kultury. Wykorzystał tę okazję, by po-

rozmawiać z bielskimi związkowcami o sytuacji 
miejskich placówek kultury i ich problemach.

– To była wyjątkowa okazja, by porozma-
wiać o sytuacji w polskiej kulturze, a przede 
wszystkim o sytuacji bielskich placówek, z oso-
bą najbardziej kompetentną i najlepiej poinfor-
mowaną. Cieszy, że pan premier zażyczył sobie, 
by zgłaszane problemy przekazać mu także na 
piśmie. To daje nadzieję, że będzie jakiś ciąg 
dalszy naszej dzisiejszej rozmowy – powiedział 

po spotkaniu szef podbeskidz-
kiej „Solidarności” Marek Bo-
gusz.

Wśród tematów, poruszo-
nych podczas tego spotkania, 
były problemy Książnicy 
Beskidzkiej z pozyskaniem 
centralnych dotacji, stara-
nia bielskiego Teatru Lalek 
„Banialuka” o pozyskanie 
ministerialnego wsparcia, 
a także plany uruchomienia 
w Bielsku-Białej bajkowe-
go centrum animacji „Bolek 
i Lolek”.

deBaTa o Bezpiecznej pracy
Od złożenia kwiatów przy tablicy, upamięt-

niającej podbeskidzkich związkowców, którzy 
zmarli lub zginęli w trakcie wykonywania obo-
wiązków służbowych – Jana Frączka, Aleksan-
dry Polak i Stanisława Olejaka – rozpoczęły się 
w środę 24 kwietnia podbeskidzkie obchody 
Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków 
przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Głównym punktem obchodów było semi-
narium, poświęcone sprawom bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zorganizowane w budynku 
bielskiej delegatury Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. – To jest nasza podbeskidzka tra-
dycja, by w ten dzień w sposób szczególny 
pochylić się nad warunkami pracy, nad pro-
blemami bhp – powiedział przed rozpoczęciem 

seminarium jego główny organizator, Piotr 
Górny, kierujący na Podbeskidziu związko-
wym Klubem Społecznych Inspektorów Pracy.

W tym roku w seminarium uczestniczy-
li przedstawiciele Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pra-
cy z Katowic i Bielska-Białej oraz bielskie-
go Sanepidu i – po raz pierwszy – Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Obecni byli także 
pracownicy służb bhp, społeczni inspekto-
rzy pracy oraz przedstawiciele zakładowych 
organizacji „Solidarności” z całego Podbe-
skidzia. Specjalnymi gośćmi spotkania byli 
wiceprzewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz 
i senator RP Andrzej Kamiński.

STanowiSKo KomiSji Krajowej

podSumowanie proTeSTu  
nauczycieLi
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” do-
konując oceny stanu realizacji postulatów 
naszego Związku zawartych w Stanowisku 
KK nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospo-
darczej oraz stanu dialogu w Polsce z dnia 
11.12.2018 r, a także prowadzonych działań 
protestacyjnych stwierdza:

Porozumienie w sprawie podwyżek dla 
nauczycieli, podpisane przez przedstawicieli 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”, w istotnej części jest realizacją 
stanowiska ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu 
Delegatów oraz postulatów zgłoszonych w trak-
cie prowadzonego sporu zbiorowego. Dzięki 
temu porozumieniu nauczyciele otrzymają pod-
wyżkę wynagrodzeń: 5 proc. od stycznia i 9,6 
proc. od września bieżącego roku, dodatek za 
wychowawstwo w wysokości nie mniejszej niż 
300 zł. Odstąpiono również od niekorzystnych 
zmian w karcie nauczyciela. To duży sukces 
oświatowej „Soli-
darności”.

W wysoce nie-
zadowalającym 
stopniu realizo-
wany jest postulat 
wzrostu wynagro-
dzeń dla wszyst-
kich pozostałych 
grup zawodowych, 
z a t r u d n i o n y c h 
w sferze finansów 
publicznych. „So-
lidarność” repre-
zentuje wszystkie 
grupy zawodowe, 
a większość z nich 
nie miała walory-
zowanych wyna-
grodzeń od 2010 
roku. Dlatego po-
rozumienie zawarte 
dla pracowników oświaty jest zaledwie jednym 
z etapów naszych działań.

Domagamy się od rządu stworzenia syste-
mowego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń 
w sferze finansów publicznych, związanego 

bezpośrednio ze stanem gospodarki i wzro-
stem PKB. Domagamy się od rządu zintensyfi-
kowania negocjacji prowadzonych w zespołach 
roboczych, których celem jest wypracowanie 
porozumień dla realizacji postulatów Związ-
ku, nazwanych potocznie „piątką Solidarności”.

Domagamy się:
1. Systemowego rozwiązania wzrostu wy-

nagrodzeń dla wszystkich pracowników 
sfery finansów publicznych,

2. Wprowadzenia kryterium stażowego 
uprawniającego do przejścia na emery-
turę bez względu na wiek,

3. Odmrożenia wskaźnika naliczania zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych,

4. Systemowego rozwiązania stabilizujące-
go ceny energii oraz wsparcia dla prze-
mysłu energochłonnego,

5. Wyłączenia z minimalnego wynagrodze-
nia dodatku za wysługę lat.

Odnosząc się do za-
wieszonego przez ZNP 
i FZZ strajku w oświacie, 
nie wolno nam pominąć 
faktu nieodpowiedzialnie 
prowadzonej akcji straj-
kowej o nierealne rosz-
czenia. Podzielono w ten 
sposób środowisko pra-
cowników oświaty i roz-
budzono wygórowane 
oczekiwania finanso-
we, co doprowadziło 
do odwrócenia sympatii 
społecznych od nauczy-
cieli i obniżenia ich pre-
stiżu zawodowego.

NSZZ „Solidarność” 
jest związkiem odpowie-
dzialnym, konsekwentnie 
realizującym swoje cele 

i oczekiwania członków. Nie możemy się zgo-
dzić na wykorzystywanie do celów politycz-
nych nauczycieli i pracowników oświaty, czego 
przykładem są działania ZNP, FZZ i części sa-
morządów.

NSZZ „Solidarność” 
jest związkiem 
odpowiedzialnym, 
konsekwentnie realizującym 
swoje cele i oczekiwania 
członków. Nie możemy się 
zgodzić na wykorzystywanie 
do celów politycznych 
nauczycieli i pracowników 
oświaty, czego przykładem 
są działania ZNP, FZZ i 
części samorządów…

KomiSja Krajowa w SzczyrKu
Ostatnie posiedzenie Ko-

misji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” zorganizowane 
zostało 25 i 26 kwietnia 
w Szczyrku. 

Modlitwę na początku 
obrad poprowadził ks. prałat 
Zbigniew Powada, wielolet-
ni kapelan „Solidarności” na 
Podbeskidziu. Życzył związ-
kowcom światła Ducha 
Świętego w obradach i przy 
podejmowaniu najważniej-
szych decyzji. Wszystkich 
członków Komisji Krajowej 
– łącznie jest to ponad stu 
związkowców – powitał szef 
podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” Marek Bogusz (na zdjęciu).

– Dziękuję, że jako „Solidarność” trzymacie 
linię, że nie ulegacie presji otoczenia – powie-
dział gość spotkania Marcin Tyrna, były wie-
loletni szef Regionu Podbeskidzie, który przez 
ponad dwie dekady był członkiem KK. Zwra-
cając się do przybyłych z całej Polski związ-

kowców dodał: – Bardzo się cieszę, że po latach 
miałem możliwość się z Wami spotkać.

Głównym tematem dwudniowych obrad 
było omówienie sytuacji w branżach i regio-
nach Związku oraz spraw wewnątrzzwiązko-
wych. Najważniejszym efektem tej debaty jest 
stanowisko, które publikujemy poniżej.
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SKonTaKTuj SiĘ z nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami 
naszego związku.

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

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

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Przewodniczący – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Janusz Gołdynia,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965

porozumienie płacowe w Fca
Po przeprowadzeniu konsultacji z pracow-

nikami w środę 8 maja Międzyzakładowa Or-
ganizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” 
FCA Poland podpisała porozumienia, wpro-
wadzające podwyżki zbiorowe w FCA Po-
land oraz FCA Powertrain. W obu spółkach 
wynagrodzenia miesięczne (wraz z premią) 
wzrastają o ponad 450 zł z wyrównaniem od 
1 kwietnia br.

Od wielu miesięcy w spółkach Fiata trwał 
spór o płace. Z tego powodu „Solidarność” 
m.in. organizowała pikiety pracownicze przed 
bramami zakładów w Tychach i Bielsku-Bia-
łej. – Ludzie mają godnie zarabiać za pracę 
przez pięć dni i 40 godzin na tydzień, a nie 
być zmuszani do stałych nadgodzin, rujnują-

cych życie i zdrowie rodzinne – podkreślała 
nieustannie Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
NSZZ „Solidarność” FCA Poland.

Porozumienie płacowe choć w części reali-
zuje oczekiwania załogi. NSZZ „Solidarność” 
cały czas podtrzymuje jednak swe żądanie 
niezwłocznego podniesienia wynagrodzeń za 
nominalny czas pracy (czyli bez nadgodzin) 
do oczekiwanego przez załogę poziomu mini-
mum 3.500 zł netto („na rękę”) w przypadku 
pracowników produkcyjnych, zwiększenie 
dodatku produkcyjnego do poziomu 200 zł 
miesięcznie oraz podwyższenie kwoty dodat-
ku zmianowego.

Więcej szczegółów porozumienia: www.
solidarnoscfiat.pl.

zmarł zdziSław GreFFLinG

W sobotę 3 maja zmarł w Bielsku-Białej 
Zdzisław Greffling, współzałożyciel i pierw-
szy prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Bielsku-Białej, działacz związków kom-
batanckich i podbeskidzkiej „Solidarności”. 
Miał 91 lat.

Zdzisław Greffling w latach 1955-1993 
pracował w Zakładach Przemysłu Wełnia-
nego im. Małgorzaty Fornalskiej w Bielsku-
-Białej (od 1964 ZPW „Bewelana”). W 1980 
r. był jednym z założycieli „Solidarności” 

w swym zakładzie pracy. W kwietniu 1981 
r. był współzałożycielem i pierwszym preze-
sem Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-
-Białej, a następnie także w Kętach i Żywcu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego aż 
do kwietnia 1989 r. był współorganizato-
rem i przewodniczącym Biskupiego Komi-
tetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym 
w Bielsku-Białej, działającego przy koście-
le Opatrzności Bożej w Białej, od 1984 r. 
współorganizował tam – we współpracy z pro-
boszczem tej parafii ks. Józefem Sanakiem – 
comiesięczne msze św. za Ojczyznę.

W latach 1989-1992 był przewodniczącym 
„Solidarności” w swej „Bewelanie”. Od 1989 
r. był członkiem Światowego Związku Żołnie-
rzy AK, a także wielu innych stowarzyszeń 
kombatanckich i społecznych.

Za swą wierną, wytrwałą służbę Bogu i Oj-
czyźnie został awansowany do stopnia majora. 
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, 
a później także Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, papieskim medalem „Pro 
Ecclesia et Pontifice”. Był też wpisany do 
Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

w paraFii niepoKaLaneGo Serca nmp w wieprzu

reLiKwie paTrona
W środę 1 maja w uroczystość 

św. Józefa Robotnika w koście-
le Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny w podżywieckim 
Wieprzu odbyło się uroczyste wpro-
wadzenie relikwii patrona „Solidar-
ności”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Zostały one umieszczone w poświę-
conym tego samego dnia ołtarzu 
„Solidarności”.

W uroczystości, której przewodni-
czył biskup bielsko-żywiecki Roman 
Pindel, uczestniczyło rodzeństwo Księ-
dza Jerzego, Teresa i Józef, a także przedstawiciele 
władz „Solidarności” na czele z przewodniczą-
cym Komisji Krajowej Piotrem Dudą oraz sze-
fem Regionu Podbeskidzie Markiem Boguszem. 
Obecny był także przewodniczący podlaskiej „So-
lidarności” Józef Mozolewski, który przywiózł na 
Podbeskidzie rodzeństwo Księdza Jerzego i Jego 
relikwie. W uroczystości wzięli udział także wi-
ceminister rodziny Stanisław Szwed, parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz samorządowych 
oraz liczna rzesza wiernych z Wieprza i okolicz-
nych parafii.

Bezpośrednio przed mszą św. przewodniczący 
Komisji Krajowej w rozmowie z dziennikarzami 
podkreślił, że „Solidarność” jest jedynym związ-
kiem zawodowym w Polsce, który ma wpisane 

do swego statutu wartości chrześcijańskie i tymi 
wartościami kieruje się w codziennym działaniu. 
– Mamy też swego błogosławionego patrona, któ-
ry przypomina nam o tych wartościach. Cieszę 
się, że w coraz większej liczbie kościołów są re-
likwie Księdza Jerzego, bo dzięki temu rozszerza 
się kult tego męczennika „Solidarności” – pod-
kreślił Piotr Duda.

Pomysłodawcą instalacji relikwii bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki w kościele w Wieprzu był 
jeden z parafian – Andrzej Biegun, będący 
równocześnie szefem „Solidarności” Grupy 
Żywiec SA. Fundatorami ołtarza „Solidarno-
ści” zostały z kolei komisje „Solidarności” 
z żywieckiego oddziału tego związku zawo-
dowego.

Turnieje – z wĘdKą i piłKą

zapraSzamy!
Już w najbliższą sobotę 25 maja w Pruch-

nej odbędą się zawody wędkarskie dla związ-
kowców z „Solidarności” i ich rodzin. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie inter-
netowej podbeskidzkiej „S”. Zapisy – tel.: 
696 600 333.

Z kolei w sobotę 15 czerwca na boisku „Pod 
Wałką” w Cieszynie odbędzie się tradycyjny 
turniej piłkarski o puchar Przewodniczącego 
Zarządu Regionu. Uczestniczyć w nim mogą 
drużyny, zgłoszone przez zakładowe organiza-
cje NSZZ „Solidarność” z całego Podbeskidzia. 
Dodatkowych informacji udziela główny organi-
zator turnieju, Michał Marek (tel.: 609 436 566). 
U niego także można zgłaszać drużyny chętne 
do udziału w tych rozgrywkach.
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PoWiat BiElSki

SaGa ponad Granicami
Przez trzy dni, 25, 26 oraz 

29 kwietnia, trwały Polsko-
-Czeskie Spotkania Amator-
skich Grup Artystycznych 
SAGA’2019.

Na scenie Domu Kultury 
w Kozach wystąpiło ponad 750 
osób z 43 zespołów tanecz-
nych, muzycznych i teatral-
nych. Wśród gości znaleźli się 
przedstawiciele partnera cze-
skiego, m.in. zastępca primato-
ra miasta Frydek-Mistek Karel 
Deutscher, kierownik Wydzia-
łu Rozwoju Przestrzennego Pa-
weł Osina, realizator projektu 
po stronie czeskiej Hana Foj-
tíkova-Windischova, a także 
członek Zarządu Powiatu Biel-
skiego Dorota Nikiel i wice-
wójt Kóz Marcin Lasek.

Nagrodę Grand Prix zdo-
był zespół „Funky Beat” ze 
Studia Tanecznego „Fun-
ky Beat TJ Sokol” z Frýdka-
-Místka (instruktor: Kristyna 
Blahutova, choreograf: Filip 
Ruzicka). W kategorii zespoły 
folklorystyczne i taniec ludo-
wy najwyższe miejsce osiągnął 
Zespół Regionalny „Porąbcza-
nie” z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Porąbce (instruktorzy: 
Barbara Gacek, Roman Pękala, 
Anna Stanek), w kategorii ze-
społy taneczne – Formacja Ta-
neczna Modern Jazz „Euforia” 
z Młodzieżowego Centrum 

Aktywności Twórczej w Czań-
cu (instruktor: Aleksandra Jur-
czak), w kategorii inne formy 
taneczne ex aequo – Mażoretki 
„Gracja” z Powiatowego Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej „ART” 
w Czechowicach-Dziedzicach 
(instruktor: Teresa Nycz) oraz 
Mażoretki „Nemezis Heczna-
rowice” Juniorki z Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wilamowicach (instruktor: 
Kinga Biba).

Z kolei podczas drugiego 
dnia przeglądu zwyciężyły: 
w kategorii zespoły instru-
mentalne Zespół Instrumen-
talny „Sinfonietta” ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Jaworzu 
(opiekun: Teresa Adamus), ka-
tegorii zespoły wokalno-instru-
mentalne – Zespół „Big Band” 
i solistki z Zespołu Szkół „Si-
lesia” w Czechowicach-Dzie-
dzicach (opiekun: Jarosław 
Grzybowski), w kategorii ze-

społy wokalne – Zespół wokal-
ny „Fairy Tale” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy 
(opiekun: Piotr Morawski).

W trzecim dniu przeglą-
du mogliśmy oglądać spekta-
kle teatralne. W tej kategorii 
najlepszy okazał się Teatrzyk 
Dziecięcy „Debiucik” z Wiej-
skiego Domu Kultury w Pisa-
rzowicach (instruktor: Urszula 
Kucharska). 

Święto polsko-czeskich ze-
społów zorganizowane zostało 
w ramach projektu „Edukacja 
kulturalna mieszkańców po-
granicza polsko-czeskiego”, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska-Polska 
2014-2020 oraz z budżetu pań-
stwa za pośrednictwem Euro-
regionu Beskidy.

MAGDALENA WIęZIK
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europa jeST ważna
Mirosława Nykiel, posłanka Platformy Obywatelskiej, wyjaśnia dlaczego 

kandyduje do Parlamentu Europejskiego z listy nr 3 Koalicji Europejskiej.

Bielsko-Biała, województwo 
śląskie, Polska – każde z nich 
ma szczególne miejsce w moim 
sercu. Z Bielskiem złączyłam 
przed laty życie rodzinne i zawo-
dowe. Wykształcenie zdobywa-
łam w Cieszynie i Katowicach. 
Poznałam lokalne problemy nie 
tylko z inspirujących rozmów 
z mieszkańcami Podbeskidzia, 
Ślązakami czy Zagłębiakami. 
Poznałam je na własnej skórze – 
na tej ziemi prowadziłam firmę, 
wychowywałam dzieci, jestem 
parlamentarzystą. Na tej ziemi 
zakładałam w latach 80. ruch so-
lidarnościowy, stałam na czele 
Strajku Podbeskidzie w swoim 
zakładzie. I wreszcie – miesz-
kańców tej ziemi od 14 lat repre-
zentuję w polskim parlamencie, 

pracując na rzecz Podbeskidzia, 
województwa śląskiego, Polski.

Wiem, jak ważna jest w na-
szym życiu Unia Europejska 
– pracowałam w polskiej dele-
gacji Rady Europy przez pół-
torej kadencji.

Wiem także, że nasz re-
gion, nasze województwo są 
potrzebne Europie. Że wybory 
do Parlamentu Europejskiego 
to nie tylko plebiscyt za tym, 
czy chcemy zrobić więcej dla 
Europy. To wielkie pragnie-
nie, by zrobić więcej dla re-
gionu. To jest cel mojego 
startu w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego.

Chcę uzupełnić aktywność 
dobrej drużyny polskich eu-
roposłów, którzy z sukcesami 

pracują dla Europy, Polski i re-
gionów.

Głosując w tych waż-
nych polskich i europejskich 
wyborach, nie możemy za-
pominać, skąd startujemy 
i mieszkańców jakiego re-
gionu reprezentujemy. Bo 
Podbeskidzie to wojewódz-
two śląskie, śląskie to Polska, 
a Polska to Europa.

Chcę moją podbeskidzką, 
śląską, polską energię spożyt-
kować w Parlamencie Euro-
pejskim. Dla Europy, Polski, 
województwa śląskiego, 
dla Podbeskidzia.

Cele, jakie stawiam sobie 
w pracy w Parlamencie Euro-
pejskim, to nowoczesność, go-
spodarka i rodzina.

Mirosława Nykiel, 
3 na liście – 1 wśród kobiet

Parlamentarzystka od 2005 roku, z wykształcenia 

pedagog i menedżer. Ukończyła Uniwersytet Śląski 

– jest magistrem pedagogiem, Francuski Instytut 

Zarządzania, Szkołę Główną Handlową – studia dok-

toranckie. Pełniła wiele funkcji społecznych i me-

nedżerskich, między innymi była prezesem przed-

siębiorstwa „Ruch” SA w Warszawie, członkiem rad 

nadzorczych, np. Elektrowni w Bielsku-Białej czy 

Bezalinu.

W Sejmie pracuje od początku w komisjach go-

spodarki, energetyki, a także spraw europejskich. 

Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji 

Gospodarki i Rozwoju, jest członkiem Komisji Ener-

gii i Skarbu Państwa. Aktywnie działa w Zespołach 

ds. Energetyki.

Jest pomysłodawczynią i organizatorką Kongresów 

Kobiet na Podbeskidziu, a także debat oksfordz-

kich na bielskich uczelniach. Wspiera środowiska 

przedsiębiorców i pracodawców z regionu. Jako 

posłanka od wielu już lat działa na rzecz energetyki, 

a zwłaszcza odnawialnych źródeł energii.

W SZcZEGólNOŚcI ZAdBAM O:
  rozbudowę sieci dróg i połączeń kolejowych,

  spójny, europejski program walki ze smogiem. Smog bowiem nie jest, jak 
mówi minister zdrowia, problemem teoretycznym, zabija rocznie ponad 
milion Europejczyków, w tym aż 40 tysięcy Polaków,

  innowacje w energetyce, stawiając na odnawialne źródła energii,

  zdrowie seniorów, którzy wsparci zostaną systemem teleopieki w postaci 
elektronicznych opasek, za pomocą których wezwać będą mogli pomoc 
o każdej porze dnia i nocy,

  wsparcie lokalnych stowarzyszeń poprzez program bezpośredniego wspar-
cia finansowego z Unii Europejskiej, aby aktywne organizacje działające 
na rzecz lokalnych społeczności były jego bezpośrednim beneficjentem.



8 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plmaj 2019

gmina BEStWina

Samochód na dzieŃ STrażaKa
Podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka, co miało miejsce w sobotę 18 maja, nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu bojowego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach.

Średni pojazd scania p360 trafił do 
jednostki już w styczniu. Krótko póź-
niej przeszedł chrzest bojowy podczas 
wyjazdu strażaków z Janowic w teren, 
od tego czasu wykorzystywany jest re-
gularnie w trakcie akcji ratowniczych. 
Nowy wóz nie tylko bowiem prezentuje 
się efektownie, ale spełnia istotne kry-
teria, by odpowiednio służyć w dzia-
łaniach. Pomieści 3 tys. litrów wody, 
posiada wyciągarkę, maszt oświetlenio-
wy oraz napęd na wszystkie osie.

Samochód oficjalnie poświęcony 
i przekazany druhom z Janowic został 
w sobotę 18 maja, gdy w gminie ob-
chodzono uroczyście Dzień Strażaka. 
Klucze do wozu z rąk wójta gminy 
Bestwina Artura Beniowskiego ode-
brali reprezentujący OSP Janowice 
prezes Zygmunt Łukoś oraz naczelnik 
Krzysztof Wróbel. Pojazdy strażackie 
następnie przejechały ulicami Janowic 
na tereny rekreacyjne. Całość rado-
snego święta strażackiego zwieńczył 
festyn, podczas którego nie zabrakło 

atrakcji dla wszystkich. Dzieci ocho-
czo korzystały z dmuchańców i ma-
lowania twarzy, o oprawę muzyczną 
zadbały zespół „White-Deere”, ka-
pela „Do Smyczka” oraz DJ Maciek, 
a uczestnicy wydarzenia delektowali 
się smakołykami z bogato zaopatrzo-
nego bufetu.

Zakup samochodu był możliwy 
dzięki środkom z Urzędu Gminy Be-
stwina na poziomie ponad 380 tys. 
zł oraz dofinansowań z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego oraz funduszy własnych 
jednostki. – To kolejny już pojazd, 
jaki w ostatnich latach przekazany 
został do dyspozycji jednostek w na-
szej gminie. Wcześniej zaopatrzone 
w nowe, bądź używane, ale w bar-
dzo dobrym stanie technicznym, zo-

stały straże w Bestwince, Bestwinie 
i Kaniowie. Dbamy o funkcjono-
wanie naszych ochotniczych stra-
ży pożarnych w sposób szczególny, 
pamiętając o tym, że ich działalność 
bezpośrednio przekłada się na bez-
pieczeństwo mieszkańców – mówi 
wójt gminy. (MA)

weeKendy z imprezami
Koniec maja i pierwsza po-
łowa czerwca to okres festy-
nów i imprez, ważnych dla 
integracji społeczności gmi-
ny Bestwina.

W sobotę 25 maja na tere-
nach rekreacyjnych klubu spor-
towego w Bestwince odbędzie 
się doroczny Piknik Rodzinny. 
Imprezę z wieloma atrakcja-
mi o charakterze sportowym 
i kulturalnym tradycyjnie or-
ganizuje Rada Rodziców przy 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Bestwince.

Tego samego dnia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Be-
stwinie będzie można uczcić 
Dzień Matki. W programie 
przewidziano prelekcję Pawła 
Klisia „Polscy Habsburgowie” 
oraz koncert w wykonaniu 
Barbary Bielaczyc, Eweliny 
Stanclik i Rafała Majznera.

Dokładnie tydzień później, 
także w sobotę, kaniowskie 
Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z sercem na Dłoni” zaprasza 
na „Dzień Radości”. Termin 
wydarzenia nieprzypadkowo 
zbiega się w tym roku ze świę-
tem dzieci, to one są wszak 
jego głównymi adresatami.

Następna sobota 8 czerwca 
upłynie pod znakiem aktyw-
ności dla wszystkich. Trady-
cyjnie zaplanowano Janowicki 
Rajd Rowerowy, który połą-
czony będzie z piknikiem ro-
dzinnym.

Cała gminna społeczność 
zgromadzi się natomiast 15 
i 16 czerwca na Święcie Gmi-
ny Bestwina. Impreza połączy 
świetną zabawę w formie fe-
stynu z elementami kultural-
nymi i ludowymi. W ramach 
„VII Laskiego uOzgraju”, czyli 
Bestwińskich Spotkań Folklo-

rystycznych, wystąpią zespoły 
„Bestwina”, „Wierchy”, „Gor-
ce” i „Vladislavia”. Usłyszeć 
będzie można poza tym prze-
boje „Abby” i „Boney M.”, 
kapeli „Zbyrcoki”, Mariusza 
Kalagi ze swoim Trio. Ponad-
to, odbędzie się efektowny po-
kaz sztucznych ogni. (M)

chodniKi w remonTach
Zgodnie z założonym har-

monogramem przebiega bu-
dowa chodników przy ulicach 
Dankowickiej i Witosa na te-
renie gminy Bestwina.

– To inwestycje o dużym 
znaczeniu, bo ich nadrzęd-
nym założeniem jest poprawa 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców. W obu przypadkach 

prace obejmują odcinki 
o sporym natężeniu ruchu – 
mówi wójt gminy Artur Be-
niowski.

Chodnik wzdłuż ul. Dan-
kowickiej w Kaniowie, od 
skrzyżowania w kierunku 
Dankowic, powstaje na od-
cinku ok. jednego kilometra. 
Końca dobiegły już pra-

ce związane z kanalizacją 
deszczową, aktualnie trwa 
układanie kostki brukowej, 
po której będą poruszali się 
piesi. To możliwe będzie na 
finiszu okresu wakacyjne-
go, termin inwestycji wy-
znaczono do końca sierpnia 
br. Jej koszt to niespełna 2 
mln zł w całości wygospo-
darowane ze środków wła-
snych gminy.

Odcinek podobnej długości 
obejmuje zadanie realizowa-
ne na ul. Witosa w Bestwinie. 
Trwające zgodnie z harmono-
gramem prace, które zakładały 
również wybudowanie kanali-
zacji deszczowej, pozwolą na 
uzupełnienie chodnika na bra-
kującej części w ciągu ruchli-
wej drogi przelotowej w stronę 
Bestwinki i Kaniowa. Realiza-
cja pochłonie kwotę ok. 1 mln 
zł z gminnego budżetu, chod-
nik będzie natomiast gotowy 
już jesienią.

Gmina przygotowuje się 
ponadto do kolejnej znaczącej 
inwestycji, a mianowicie bu-
dowy chodnika w Janowicach 
na odcinku ok. 2,5 km od stro-
ny Bielska-Białej aż do szkoły. 
Przetarg ma zostać przeprowa-
dzony jeszcze w tym roku.

– Po zakończeniu tych klu-
czowych zadań będziemy mo-
gli pochwalić się chodnikami 
przy wszystkich najważniej-
szych drogach w naszej gmi-
nie – podkreśla wójt Artur 
Beniowski. (RA) 

Z budżetu Gminy Bestwina sfinansowana została budowa chodników 
na ul. Witosa w Bestwinie i Dankowickiej w Kaniowie.
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ARtUR BENIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

Serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców na nasze lokalne 
imprezy. Są one organizowane 
w różnych sołectwach i z oczy-
wistych względów właśnie ich 
mieszkańcy przede wszystkim są 
uczestnikami tych wydarzeń. Ale 
to właśnie dobra okazja, aby przy-
łączyć się do zabawy i wzajemnie 
poznać.
Często uczestniczę w różnego ro-
dzaju spotkaniach i zawsze cieszy 
mnie ten ważny element pozna-

wania ludzi przy takich okazjach, 
porozmawiania czy podzielenia 
się swoimi spostrzeżeniami i opi-
niami.
to bardzo ważne, pamiętać bo-
wiem należy, że z roku na rok 
przybywa takich rodzin, które 
postanowiły się u nas osiedlić. 
Dla nich uczestnictwo w tego 
rodzaju imprezach w niezobowią-
zującej atmosferze to szczególna 
okazja poznania naszej społecz-
ności – kultury, zwyczajów – i 
tym samym włączenia się w jej 
życie.
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Elementy ludowe stale towarzyszą Świętom Gminy Bestwina.

Dzień Strażaka w Gminie Bestwina był szczególnie radosny dla społeczności w Janowicach – tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna oficjalnie otrzymała nowy wóz bojowy. Uroczystość 
stała się też okazją do wręczenia wyróżnień dla zasłużonych druhów.
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KoncerTowe TyGodnie
Maj i czerwiec w Jaworzu 
stoją pod znakiem licznych 
imprez, przeznaczonych dla 
każdego spragnionego wra-
żeń artystycznych i spor-
towych. – Zapraszamy na 
wydarzenia w naszej miej-
scowości. Są one przygotowy-
wane w dużej mierze przez 
stowarzyszenia i grupy dzia-
łające w Jaworzu, zaprezen-
tujemy więc nasz wkład do 
dziedzictwa całego regionu 
– zachęca wójt Jaworza Ra-
dosław Ostałkiewicz.

W maju – po raz pierwszy 
– ruszył cykl koncertów ple-
nerowych, zainicjowanych 
przez Stowarzyszenie „Jawo-
rze Zdrój”. Zimna aura po-
krzyżowała nieco plany, bo 
pierwszy koncert, w niedzielę 
12 maja, zamiast na wzgórzu 
Goruszka odbył się w sali „Pod 
Goruszką”. Wystąpił Niezależ-
ny Zespół Miłośników Muzy-
ki z Kóz pod dyrekcją Rafała 
Krywulta. W niedzielę 19 maja 
koncertowała Blach-Kapela 
z Międzyrzecza Górnego, dzia-
łająca pod patronatem GOK 
w Jasienicy.

Trzeci koncert zaplanowa-
no na 26 maja o godz. 17 przy 
Pałacu na terenie Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowaw-

czego. Tym razem wystąpi 
Orkiestra Dęta „Glorieta”. Zaś 
ostatni z cyklu koncertów od-
będzie się 2 czerwca również 
o godz. 17.00 w Parku Zdro-
jowym w okolicach fontanny. 
Wystąpi Burzej Brass Band 
z Kóz. Organizatorzy zachę-
cają do przyniesienia koców 
i urządzenia sobie regularne-
go pikniku. W razie deszczu 
koncerty zostaną przeniesione 
do sali „Pod Goruszką”. Zor-
ganizowało je Stowarzyszenie 
„Jaworze Zdrój” dzięki dofi-
nansowaniu z budżetu Gmi-
ny Jaworze.

W Boże Ciało 20 czerwca 
po raz kolejny Amatorski Teatr 
„Kurort” wystawi sztukę Mar-
cina Szczygielskiego „Furie”. 
Jak wyjaśnia wójt Radosław 
Ostałkiewicz, dwa poprzed-
nie spektakle tak się spodoba-

ły, że zespół chce wystąpić po 
raz kolejny. Wejściówki moż-
na rezerwować w sekretaria-
cie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Jaworzu lub za pośrednic-
twem strony Stowarzyszenia 
„Jaworze Zdrój”.

Pod sam koniec czerw-
ca, w sobotę 20, od godz. 14 
w amfiteatrze społeczność 
GKS Czarni Jaworze święto-
wać będzie 16-lecie istnienia. 
Przy okazji odbędzie się V Pik-
nik „Zdrowo, bo sportowo”. 
W programie przewidziano 
m.in. gry i zabawy sportowe, 
losowanie cegiełek, a tak-
że licytację głównej nagrody 
niespodzianki. Zaplanowano 
też koncert zespołu „Lancer”, 
a także gwiazdy wieczoru – 
„Baciarów”. Imprezę zakończy 
zabawa taneczna z DJ Merci 
Boque. (R)

wSpółpraca z wĘGrami
Placówki oświatowe 

gminy Wilamowice podpi-
sały dokument o współpra-
cy ze szkołami węgierskiego 
miasta Kisȗjszállás – wielo-
letnim partnerem samorządo-
wych Wilamowic.

Współpraca szkół w róż-
nych dziedzinach trwa już od 
wielu lat. Co roku organizo-
wane są spotkania młodzie-
ży z bratnich miejscowości 
na Węgrzech i w Polsce. 
Uczniowie z Kisȗjszállás, 
Pisarzowic,  Dankowic, 
Wilamowic, Starej Wsi 
i Hecznarowic biorą udział 
w szkolnych uroczysto-
ściach, jak dzień patrona czy 
zakończenie edukacji przez 
najstarsze roczniki. – Nasze 
działania opierają się na pro-
pagowaniu w obu krajach 
zarówno polskiej, jak i wę-
gierskiej kultury, obyczajów, 
tradycji, historii ze szczegól-
nym uwzględnianiem wspól-
nych korzeni historycznych. 
Tworzymy także platfor-
mę wymiany doświadczeń 
wychowawczych, pedago-
gicznych i organizacyjnych 
pomiędzy nauczycielami 
i dyrektorami węgierskimi 
oraz polskimi – wyjaśnia 
burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela.

P a r t e n e r e m  s z k o -
ły w Hecznarowicach bę-
dzie Móricz Zsigmond 
Református Kollégium, Gim-
názium, Szakgimnázium és 
Általános Iskola. Ta wę-
gierska placówka oświa-
towa ma piękną historię, 
liczącą sobie już ponad 300 
lat. Gimnazja gminy Wi-
lamowice współpracowa-
ły z nią od 2007 r. W roku 
2018, na zaproszenie radnej 
powiatowej Doroty Nikiel 
i dyrektora Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Heczna-
rowicach Macieja Żarskiego, 

grupa węgierskich cyklistów 
wzięła udział w „XV Pisa-
rzowickiej Rowerowej Piel-
grzymce do Częstochowy”. 
W tym roku rowerzyści z Pi-
sarzowic zostali zaproszeni 
do Kisȗjszállás. – Mamy 
nadzieję, że motto naszej 
współpracy „Jak świat świa-
tem zawsze Węgier Polako-
wi bratem” nie będzie tylko 
przeszłością i teraźniejszo-
ścią, ale także w przyszło-
ści zaowocuje przyjaźnią 
i braterstwem Polaków oraz 
Węgrów – wyjaśnia dyrektor 
Maciej Żarski. (RED)

Szkoły z Kis�jszállás przez wiele lat współpracowały m.in. z gimnazjum 
w Pisarzowicach.
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                30 lat innowacji
– Rekord tłumaczy się jako zapis. Mówi się: „- Ile masz 
w bazie rekordów?”„- 50”. – „A więc masz przykładowo 
50 faktur lub 50 kontrahentów”. To jedno  z najbardziej 
podstawowych znaczeń w informatyce - mówi Janusz 
Szymura. - To, że jest to znaczenie także sportowe, nie 
jest chyba przypadkowe, bo sport był mi zawsze bli-
ski. Gdy myślałem o nazwie Rekord, nie wyobrażałem 
sobie, że wokół Rekordu powstanie największy klub  
w naszym regionie i będzie on wielokrotnym mistrzem 
Polski. Minęło tyle lat i wiem, że nie miałbym nigdy 
pomysłu na lepszą nazwę - na to, co  Grupa  Rekord  
robi  i  w  jaki  sposób to  robi.

	 Wszystko	 zaczęło	 się	 w	 1989	 roku,	 kie-
dy	 Janusz	 Szymura	 -	 absolwent	 zarządzania	 
i	informatyki	na	Politechnice	Śląskiej	-	po	kilku	latach	pra-
cy	 w	 państwowych	 zakładach,	 postanowił	 założyć	 swoją	
własną	 firmę.	 Były	 to	 pierwsze	 lata	 informatyki	 na	 rynku	
komercyjnym	–	dla	młodego	inżyniera	z	pomysłem	na	in-
nowację	wymarzony	moment	na	otwarcie	własnego	biz-
nesu	i	znalezienia	odbiorców	na	nowy	produkt.	Tą	innowa-
cją	był	program	płacowy,	ułatwiający	księgowości	wypłatę	
wynagrodzenia	 pracownikom.	 Pierwszym	 klientem	 było	
Katowickie	 Przedsiębiorstwo	 Informatyki	 Przemysłu	 Bu-
dowlanego	ETOB.

	 W	1991	roku	Rekord	zaczął	rozwijać	oprogramo-
wanie	dla	 administracji	 samorządowej.	Na	początku	były	
to	 dość	 proste	 zadania	 –	 dla	 przykładu:	 jak	 sprawić,	 by	
kilkanaście	 tysięcy	decyzji	podatkowych	nie	pisać	ręcznie,	
tylko	usprawnić	ten	proces.	Dziś	rozwiązania	cyfrowe	wy-
dają	 się	oczywistością,	natomiast	wówczas	było	 to	praw-
dziwe	nowatorstwo	i	rewolucja.	Pierwszym	urzędem,	który	
zdecydował	się	skorzystać	z	rozwiązań	Rekordu,	był	Urząd	
Miejski	w	Bielsku-Białej.	

           Droga na kolejne lata

	 Początkowo	 siedzibą	 firmy	 był	 budynek	 jed-
norodzinny	 przy	 ulicy	 Krakowskiej	 104.	 Z	 czasem	 Re-
kord	 zmienił	 lokalizację	 na	 ulicę	 Kresową	 3,	 gdzie	
Rekord	 wynajmował	 jeden	 pokój	 przy	 firmie	 Mikro-
net.	 Obecnie	 mieści	 się	 tam	 laboratorium	 medyczne.	 
W	1992	roku	nastąpiła	kolejna	przeprowadzka,	tym	razem	
do	budynku	na	placu	Wolności	9.	Kres	przenosin	nastąpił	 
w	czerwcu	1995	roku,	kiedy	Rekord	trafił	do	dzisiejszej	sie-
dziby	przy	ul.	Kasprowicza	5.	Przeprowadzki	dokonano	wła-
snymi	siłami,	czyli	rękoma	blisko	dwudziestu	zatrudnionych	
wówczas	w	firmie	osób.	Odtąd	pracownicy	przebywali	w	Willi	
Maria	–	ponoć	 jedynej	przedwojennej	willi	wybudowanej	 
w	Białej	przez	Polaka.	Wkrótce	z		jednego	budynku	zrobiły	
się	aż	cztery	i		tak		jest	do	dzisiejszego	dnia.	
	 Lata	 dziewięćdziesiąte	 to	 okres,	 w	 którym	
firma	 odnalazła	 kierunki	 rozwoju	 na	 następne	 lata.	 
W	1997	roku	powstała	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzial-
nością.	Dwa	lata	później	powstało	oprogramowanie	wspie-
rające	 zarządzanie	 produkcją	 i	 logistyką	 przedsiębiorstw	
czyli	Rekord.ERP.	Od	tego	momentu	Rekord	miał	 już	dwa	
produkty,	na	których	oparł	swoją	pracę:	pakiet	Ratusz	de-
dykowany	administracji	samorządowej	i	pakiet	Rekord.ERP	

dla	zakładów	produkcyjnych.	-	Dzięki temu, że  w pierwszych 
latach nie zabrakło nam odwagi, dziś jesteśmy firmą już nie 
tylko oznaczeniu regionalnym, lecz ogólnopolskim	–	ocenia	
prezes	Szymura.	
  
                    Wypłynąć na szerokie wody

	 Faktycznie,	 na	 liście	 klientów	 firmy	 odna-
leźć	 można	 urzędy	 i	 zakłady	 przemysłowe	 z	 całe-
go	 kraju.	 Są	 zarówno	 gminy	 i	 powiaty	 ze	 Śląska	 i	 Ma-
łopolski,	 jak	 również	 	z	 Mazowsza,	 Dolnego	 Śląska,	
Wielkopolski	 czy	 Pomorza,	 	a	 także	 kilka	 urzędów	 mar-
szałkowskich.	 Z	 branży	 przemysłowej	 wymienić	 można	
kilka	 zakładów	 zbrojeniowych,	 spółek	 transportowych	 
i	 zakładów	 produkcyjnych	 z	 całej	 Polski.	W	 sumie	 jest	 to	
około	300	 jednostek	administracji	publicznej	 i	200	przed-
siębiorstw.	
	 Geograficzna	ekspansja	firmy	skłoniła	zarząd	Re-
kordu	do	podjęcia	decyzji	o	otwarciu	nowych	biur.	W	2011	
roku,	 po	 przejęciu	 krakowskiej	 firmy	 Memax,	 Rekord	 SI	
stworzył	pierwszą	spółkę	zależną	Rekord	Kraków	Systemy	
Informatyczne	Sp.	z	o.o.	Trzy	 lata	później	powstał	Rekord	
Pomorze	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Szczecinie	oraz	z	biurem	 
	w	Gdańsku.	

          Docenieni za innowacje

	 W	 październiku	 2017	 roku	 uroczyście	 otwarto	
Centrum	 Badawczo	 -	 Rozwojowe.	 Nowoczesny	 budynek	
wyposażony	jest	w	serwerownię,	salę	konferencyjną	i	prze-
strzeń	dla	zespołów	programistycznych.	Developerzy	pra-
cują	 	w	zgodzie	z	metodyką	zwinną	Scrum,	a	klienci	 firmy	
nie	martwią	 się	 o	 infrastrukturę	 serwerową,	 utrzymywaną	
	w	jednym	z	pomieszczeń	CBR-u.	Dzięki	budowie	Centrum,	
Rekord	SI	może	jeszcze	bardziej	rozwijać	swój	kurs	na	inno-
wacyjność	produktów.	

	 Rekord	SI	corocznie	poddaje	się	weryfikacji	nie-
zależnych	instytucji,	a	przyznawane	mu	wyróżnienia	są	po-
twierdzeniem	 wyznawanych	 wartości:	 jakości	 produktów,	
etyki	w	biznesie	oraz	społecznej	odpowiedzialności	za	pra-
cowników	i	otoczenie.	Z	ważniejszych	nagród		i	wyróżnień	
wymienić	 trzeba	 osiem	 diamentów	 do	 złotej	 statuetki	 Li-
dera	Polskiego	Biznesu,	dziewięć	Medali	Europejskich,	czy	
czterokrotnie	przyznawaną	nagrodę	główną	Przedsiębior-
stwa	Fair	Play.	
 
                     Spod Kopca do Ligi Mistrzów

	 Oczywiście	 nazwa	 Rekord	 wielu	 osobom	 ko-
jarzy	 się	 przede	 wszystkim	 ze	 sportem.	 Wszystko	 za-
częło	 się	 	w	 1995	 roku	 od	 sponsorowania	 klubu	 pił-
karskiego	 Beskidzkie	 Towarzystwo	 Sportowe	 „Lipnik”.	 
Na	 początku	 piłkarze	 grali	 na	 amatorskich	 boiskach	 pod	
Kopcem	Lipnickim.	Przełom	nastąpił	1	czerwca	2000	roku	-	
z	gminą	została	wówczas	podpisana	umowa	na	wieloletnią	
dzierżawę	dawnego	Ośrodka	Sportowego	„Budowlani”		w	Cy-
gańskim	Lesie.	Ze	względu	na	zmianę	lokalizacji,	nazwa	klubu	
też	musiała	ulec	zmianie.	Od	tego	momentu	można	mówić 
o	 Beskidzkim	 Towarzystwie	 Sportowym	 „Rekord”.	 
	W	tym	roku	obchodzi	on	swoje	25-lecie.	
	 Ośrodek	 w	 Cygańskim	 Lesie	 został	 przekazany	
Rekordowi	 w	 fatalnym	 stanie.	 Obiekt	 był	 nieczynny,	 za-
mknięcie	 nakazał	 Sanepid.	 Na	 podstawie	 umowy	 władze	
klubu	były	zobligowane	 jedynie	do	remontu	hotelu.	Oka-
zało	 się	 jednak,	 że	 biznes	 można	 połączyć	 ze	 sportem,	
a	 z	 klubu	 „w	 teczce”	 zrobić	 klub	 posiadający	 reprezenta-
tywną	 siedzibę.	 Rozwój	 następował	 etapami	 -	 najpierw	
decyzja	 o	 szkoleniu	 dzieci	 i	 młodzieży,	 później	 decyzja,	
żeby	 mieć	 drużynę	 seniorską	 w	 „dużej	 piłce”.	 Następ-
nie	podjęto	decyzje	 związane	 z	 remontem	hali,	 	 budową	
pierwszego	 w	 Bielsku	 boiska	 ze	 sztuczną	 nawierzchnią,	 

a	 także	 boiska	 pełnowymiarowego	 ze	 sztuczną	 na-
wierzchnią	i	oświetleniem.	Powołano	też	do	życia	pierwszą	 
w	 mieście	 drużynę	 kobiet	 grających	 w	 piłkę	 nożną.	
Wnet	 zaczęły	 przychodzić	 osiągnięcia	 sportowe:	 naj-
pierw	 w	 drużynach	 dziecięcych	 i	 młodzieżowych,	 po-
tem	 sukcesy	 seniorskie	 w	 futsalu	 i	 futbolu.	 W	 samym	
klubie,	 pod	 okiem	 25	 szkoleniowców,	 trenuje	 obecnie	
około	 400	 młodych	 zawodników,	 a	 najbardziej	 wyróż-
niający	 spośród	 	z	 nich	 są	 powoływani	 do	 występów	 
w	reprezentacji	Polski.	
   
                  Rekord znaczy wszechstronność

	 W	 sezonie	 2017/2018	 roku	 klub	 sponsorowany	
przez	firmę	Rekord	SI	drugi	raz	z	rzędu	obronił	tytuł	Mistrza	
Polski	 w	 futsalu,	 zdobył	 Puchar	 Polski	 oraz	 Superpuchar	
Polski	 	w	 futsalu.	Drużyna	 futsalowa	klubu,	 reprezentowała	
region	oraz	Polskę	występując	w	europejskich	rozgrywkach	
UEFA	Futsal	Cup.

	 W	pierwszym	etapie	tych	zmagań	zespół	wygrał	
turniej	w	Danii,	awansując	do	Rundy	Głównej	tych	rozgry-
wek,		w	której	zakończył	swój	udział,	podczas	turnieju	roz-
grywanego	w	Bratysławie.	W	tym	samym	sezonie	2017/2018	
młodzieżowe	zespoły	Rekordu	zdominowały	Młodzieżowe	
Mistrzostwa	Polski	w	futsalu	zdobywając	(na	cztery	katego-
rie)	trzy	złote	oraz	 jeden	srebrny	medal.	Również	kobiece	
drużyny	 Rekordu	odniosły	w	 sezonie	 2017/2018	 znaczące	
sukcesy,	uzyskując	awans	do	Ekstraligi	Futsalu	oraz	I	ligi	pił-
karskiej.		Męska	drużyna	piłkarska	od	lat	należy	do	czoło-
wych	drużyn	III	ligi	piłkarskiej	i	na	tym	szczeblu	rozgrywek	
występowała	również	w	sezonie	2017/2018.	
	 Od	września	 2010	 roku	organ	prowadzący,	 któ-
rym	jest	Beskidzkie	Towarzystwo	Sportowe	Rekord	Bielsko-
-Biała,	 prowadzi	 Szkołę	 Mistrzostwa	 Sportowego.	 Jest	 to	
placówka	niepubliczna	dla	uczniów	szkół	podstawowej	(od	
klasy	czwartej)	i	liceum,	pobierających	naukę	poza	miejscem	
zamieszkania.	Przy	kompleksie	sportowym	usytuowane	jest	
nowoczesne	Centrum	Szkoleniowe,	które	wraz	z	zapleczem	
hotelowym	i	gastronomicznym	przystosowane	jest	do	prze-
prowadzania	profesjonalnych	prezentacji	i	seminariów,	mię-
dzy	 innymi	 dla	 klientów	 Rekord	 SI.	W	 2012	 roku	 otwarto	
budynek	nowej	szkoły,	a	we	wrześniu	2014	roku		internat.	

	 Niewiele	 jest	 firm	 w	 naszym	 regionie	 	z	 do-
robkiem	 w	 tak	 wielu	 dziedzinach.	 –	 W jakimś sen-
sie te 30 lat Rekordu odzwierciedla 30 lat transformacji   
w naszym kraju. Początki były skromne, a obrana dro-
ga nieraz wyboista, ale uważam, że połączenie odwa-
gi, pomysłowości i konsekwencji pozwala osiągnąć na-
prawdę wiele. Staramy się być nowatorscy, robić coś 
innego niż inni. To się na dłuższą metę opłaca, tak  
w biznesie jak i w życiu. Myślę, że mamy się czym pochwalić 
– podsumowuje	Janusz	Szymura.	

Artykuł sponsorowany

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Rekord. 

Drużyna Rekordu świętuje zdobycie tytułu mistrza Polski 
w futsalu w sezonie 2017/2018.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekordu. Pracownicy Rekordu przed Willą Maria w połowie lat 
dziewięćdziesiątych. Prezes Janusz Szymura pierwszy 
z lewej w środkowym rzędzie.
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od pomySłu do BizneSu
O początkach firmy Rekord Systemy Informatyczne, jej rozwoju oraz działalności społecznej i sportowej rozmawiamy z prezesem Januszem Szymurą.

REDAKCJA: Minęło 30 lat działalności 
informatycznego Rekordu. Nie od 
razu była to duża i prężnie rozwija-
jąca się spółka. Jakie były początki?
JANUSZ SZYMURA: Wszystko działo się 
na fali roku 1989. Przemiana, jaka 
wówczas następowała, zmierzała 
do tego, aby odważnie brać sprawy 
w swoje ręce. Byłem wtedy krótko 
po studiach, miałem dwójkę małych 
dzieci i przede wszystkim musiałem 
patrzeć na to, aby podstawowe potrze-
by mojej rodziny były zabezpieczone. 
Dlatego łączyłem pracę na pół etatu 
w przedsiębiorstwie państwowym ze 
startem mojej jednoosobowej firmy. 
Na tamte czasy praca magisterska, któ-
rą napisałem, a związana z informaty-
zacją płac, miała w zasadzie pionierski 
charakter. Do tego czasu naliczanie 
wypłat dokonywane było jedynie w 
ośrodkach obliczeniowych na wielkich 
„maszynach cyfrowych”, natomiast 
stopniowo możliwe było działanie na 
tzw. mikrokomputerach. Zdobywając 
wcześniej wiedzę w trakcie studiów 
wymyślałem programy komputero-
we o charakterze masowym, a więc 
systemy finansowo-księgowe, obrotu 
materiałowego, systemy kalkulacji, itp. 
Można powiedzieć, że byłem płodnym 
programistą.

RED.: Co się dla pana liczyło jako 
przedsiębiorcy?

Moje myślenie i działanie było na-
stawione na to, aby robić dobre pro-
gramy. Za najważniejsze uznawałem 
to, aby klienci byli usatysfakcjonowa-
ni. Oczywiście istotne było również 
to, aby móc z tego wyżyć. Nie stawia-
łem sobie natomiast konkretnych ce-
lów finansowych. Zresztą przyznam, 
że do dzisiaj nie jestem do strategii 
finansowych jakoś nadmiernie przy-
wiązany. Prawdą jest, że trudno być 
sprawnym biznesmenem bez umie-
jętności liczenia, ale o pieniądzach 
mogę mówić tylko w kategorii środ-
ków, które prowadzą do osiągnięcia 
celów. Stąd od lat 50 procent wypra-
cowanych zysków przeznaczamy na 
szeroko pojętą działalność sportową 
i społeczną. Drużyny, które występują 
pod szyldem Rekordu, oczywiście nas 
dobrze reklamują i jestem przekona-
ny, że bez tego rozpoznawalność na-
szej „rekordowej” marki byłaby dziś 
znacznie mniejsza. Ale w kolejności 
najpierw był pomysł na coś fajnego 
i potrzebnego, potem myślenie o uzy-
skaniu efektu biznesowego.

RED.: Ale chyba ten efekt biznesowy 
stale był osiągany?

Mam dużą satysfakcję, że przez 
te pełne 30 lat rok do roku firma 
notowała zyski. Nigdy nie musia-
ła zaciągać kredytów na działalność 
operacyjną czy inwestycje. I to zarów-
no na te związane stricte ze spółką 
Rekord Systemy Informatyczne, jak 

choćby otwarte niedawno Centrum 
Badawczo-Rozwojowe, czy typo-
wo społeczne, m.in. budowę szkoły 
i modernizację ośrodka sportowego 
w Cygańskim Lesie. W ciągu tych 30 
lat zmieniło się bardzo dużo wokół 
nas. Trudno wyobrazić sobie czasy 
bez systemu Windows, Internetu, te-
lefonów komórkowych, ale taka zu-
pełnie inna była rzeczywistość. Także 
w toku tego postępu cywilizacyjnego 
firma musiała się odnaleźć.

Pracy z każdym rokiem było wię-
cej, ale rozwój odbywał się ewolucyj-
nie poprzez kolejne kroki. Zwiększało 
się zatrudnienie, dziś w samej tylko fir-
mie informatycznej mamy 110 osób, 
do tego dochodzą oddziały w kilku 
miejscach w Polsce. Łącznie to ok. 130 
pracowników. Drugie tyle zatrudniamy 
w Rekordzie, ale w działalności zwią-
zanej z naszą szkołą, hotelem i całą 
bazą sportową.

RED.: Mówiąc o rozwoju doczeka-
liście się nowoczesnego Centrum 
Badawczo-Rozwojowego.

Realizacja tej inwestycji była 
konieczna. Nie chodzi tu wyłącznie 
o miejsca pracy, które tworzymy, ale 
inny sposób produkcji oprogramo-

wania, stanowiący spore wyzwanie. 
W przypadku każdego rodzaju dzia-
łalności niezwykle ważny jest po-
mysł i profesjonalizacja usług. Dziś 
CBR Rekordu funkcjonuje tak, jak 
robi się to na świecie. Mamy wydzie-
lone teamy programistyczne i działy 
wdrożeniowe, które robią wszystko, 
aby z powodzeniem utrzymywać się 
na rynku i proponować rozwiązania 
zgodne z oczekiwaniami czy potrze-
bami naszych klientów.

RED.: Rekord SI doczekał się za 
swoją długoletnią działalność wie-
lu nagród. Które w pana opinii są 
najcenniejsze?

Są takie szczególnie istotne i cen-
ne z perspektywy Rekordu. Cztery 
razy otrzymywaliśmy nagrodę dla 
najlepszej firmy w Bielsku-Białej, 
dzięki czemu zyskiwaliśmy uznanie 
na terenie, z którego się wywodzimy. 
Również czterokrotnie zostaliśmy 
wyróżnieni nagrodą główną w naj-
bardziej rozpoznawalnym konkur-
sie gospodarczym „Przedsiębiorstwo 
Fair Play”. Pod wieloma względami 
zweryfikowano nas jako wiarygod-
ną firmę, 19 lat z rzędu uzyskując 
certyfikat to potwierdzający. Z ko-

lei przez Business Centre Club zo-
staliśmy uhonorowani jako „Lider 
Polskiego Biznesu”.

RED.: A pomysł klubu sportowego?
Każdy ma jakieś swoje zain-

teresowania, a jednym z moich 
największych zawsze był sport, 
w szczególności piłka nożna, nawet 
występowałem na poziomie junior-
skim w BKS-ie. Sama działalność, 
która narodziła się przy klubie sta-
cjonującym wówczas w Lipniku, 
wzięła się trochę z przypadku. Piotr 
Piechówka prowadził zespół grają-
cy w piłkę nożną halową pod nazwą 
BTS Lipnik. W roku 1995 zostali-
śmy jako Rekord sponsorem, a celem 
była pomoc chłopakom z dzielnico-
wej amatorskiej drużyny. Pamiętam, 
że za trening dostawali wtedy po 20 
złotych, grając już wówczas w roz-
grywkach ogólnopolskich i walcząc 
o czołowe miejsca w kraju. Przyznam 
też, że bardzo mnie to wciągnęło. Wi-
dząc zaangażowanie zawodników po-
magałem pokonywać kolejne etapy 
w rozwoju drużyny.

RED.: Obecność piłki halowej w Cy-
gańskim Lesie była takim kolejnym 
krokiem?

Doszedłem do wniosku, że sama 
seniorska „halówka” to za mało i po-
trzebujemy drużyn młodzieżowych. 
Wydzierżawiliśmy najpierw teren pod 
boisko w Lipniku, a pomysłem na 
szatnię był... autobus. Został niestety 
szybko zdewastowany, co było sygna-
łem, że niekoniecznie w tym miejscu 
środowisko lokalne taką działalność 
dobrze postrzega. Mieliśmy później 
możliwość uzyskania od miasta in-
nego terenu, rozmowy w sprawie po-
wstania klubu Rekord prowadziliśmy 
też równolegle w Kozach. Tam jed-
nak wówczas nie było pełnowymia-
rowej hali.

Inna opcja pojawiła się właśnie 
w Cygańskim Lesie. Obiekt Bu-
dowlanych był już od kilku lat za-
mknięty i popadał w ruinę, a miasto 
szukało kogoś, kto mógłby go prze-
jąć i wyremontować. Dzień przed 
zaplanowanym podpisaniem sto-
sownych dokumentów sytuacja się 
skomplikowała, bo inwestor, który 
zobowiązał się do remontu części 
hotelowej, z godziny na godzinę się 
rozmyślił. Ja już z podjętej decyzji 
się nie wycofałem i tak począwszy 
od czerwca 2000 r. zaczęło się ro-
dzić coś fajnego.

RED.:  W maju odbyła się jubileuszo-
wa uroczystość z okazji 30-lecia Re-
kord SI. Jakie przemyślenia panu 
przy tej okoliczności się nasunęły?

Szukając analogii do sportu mogę 
powiedzieć, że działalność takiej fir-
my nie jest grą jednoosobową. Trzeba 
stworzyć grupę ludzi, by wspólnym 

wysiłkiem osiągnąć więcej. Rekord 
ma szczęście do zaangażowanych pra-
cowników, którzy widzą, że mogą się 
w tej firmie rozwijać, fluktuacja kadr 
jest u nas relatywnie niewielka.

W sporcie jesteś tak dobry, jak 
twój ostatni mecz. Podobnie jest 
w branży informatycznej, gdzie mar-
kę masz taką, jak został odebrany 
twój ostatni program czy wdrożenie. 
Nie możemy żyć przeszłością, ale 
patrzeć pozytywnie na to, co dalej 
przed nami.
RED.: Zatem plany i marzenia na 
przyszłość?

Tak, jak w futsalu wyszliśmy 
z poziomu lokalnego na szcze-
bel ogólnopolski, a następnie do-
biliśmy do grona 16 najlepszych 
klubów w Europie, tak i podob-
ną drogę chcielibyśmy przejść 
z informatycznym Rekordem. Od-
biorcami naszych produktów są 
przedsiębiorstwa produkcyjne 
i administracja samorządowa, dla 
których jakość i gamę usług wy-
chodzących z Rekord SI zamierza-
my dalej powiększać. To dziś jest, 
jak już wspomniałem, wyzwaniem 
znacznie poważniejszym niż kiedyś 
z racji konkurencji, ale i wymaga-
jącego rynku.

A ta druga „działka”? Codzien-
nie zasypiając marzy mi się super 
nowoczesna hala sportowa średniej 
wielkości, która byłaby godna mi-
strza Polski. Jestem przekonany, 
że do tego prędzej bądź później 
dojdziemy. Sportowo możemy się 
pochwalić tym, że jako jedyny ze-
spół z Bielska-Białej występujemy 
w rozgrywkach europejskich. Faj-
nie jest rywalizować z takimi tuza-
mi, jak FC Barcelona czy rosyjski 
Gazprom, ale chcemy zaistnieć 
w Europie na dłużej i przynajmniej 
z takim samym efektem.

Piłkarze z kolei walczą o to, aby 
dostać się na poziom centralny II ligi 
i byłoby to z punktu widzenia klu-
bu bardzo dobre, przekładając się 
choćby na pomoc ze strony miasta 
czy PZPN-u w formie większych ko-
rzyści płynących z systemu Pro Ju-
nior. To jednak skomplikowane, bo 
wystarczy wspomnieć, że w nowym 
sezonie przyjdzie nam mierzyć z tak 
uznanymi markami w województwie, 
jak Ruch Chorzów, ROW Rybnik, 
Rozwój Katowice czy najprawdopo-
dobniej też Polonia Bytom. Mamy 
także w Rekordzie sporo drużyn mło-
dzieżowych, które osiągają sukcesy. 
Są kobiety w piłce nożnej trawiastej 
i halowej. Do wszystkiego podcho-
dzimy jednak rozsądnie i spokojnie, 
nie narzucając dodatkowego „ciśnie-
nia”. Na wszystko przyjdzie pora.

Rozmawiali: 
MARCIN NIKIEL,  

MIROSŁAW ŁUKASZUK

WYWiad
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Scena na LaTo
Już podczas tegorocznego 
„Lata w Jasienicy” artyści 
wystąpią w odnowionym 
amfiteatrze przy jasienic-
kim Drzewiarzu. Scena się 
powiększy, a przede wszyst-
kim przybędzie zaplecze, 
gdzie wykonawcy w odpo-
wiednich warunkach przy-
gotują się do występów.

Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, zwłaszcza brak 

odpowiedniego zaplecza 
był dużym problemem przy 
wykorzystaniu amfiteatru. – 
Zależało nam na rozbudowie 
sceny, a zwłaszcza wybudo-
waniu zaplecza z prawdziwe-
go zdarzenia. Nasze imprezy 
na Drzewiarzu przyciągają 
coraz więcej widzów nie tyl-
ko z naszej gminy, ale i są-
siednich miejscowości. Co 
za tym idzie, zapraszamy 
do występów licznych i bar-

dzo popularnych artystów. 
Zarówno publiczności, jak 
i występującym na scenie 
osobom chcemy zapewnić 
odpowiednie i godne warun-
ki – mówi wójt.

Scena amfiteatralna, wybu-
dowana w latach 90. ub.wie-
ku jako pierwsza w ówczesnej 
gminie Jasienica, nie miała 
żadnego zaplecza. Teraz po-
wstaną tu cztery szatnie oraz 
część sanitarna. Pod nadzorem 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy sama scena wraz 
z zadaszeniem nad nią tak-

że zostaną powiększone. To 
znacznie ułatwi przeprowadza-
nie koncertów, zwłaszcza licz-
niejszych zespołów, których 
występy cieszą się niezmien-
nym powodzeniem wśród ja-
sienickiej publiczności.

Na rozbudowę amfiteatru 
GOK-u wójt pozyskał z fun-
duszy Lokalnej Grupy Ry-
backiej „Bielska Kraina” 300 
tys. zł z programu „Rybactwo 
i Morze”. Całość kosztować 
będzie 602,7 tys. zł, brakującą 
część pokryje budżet Gminy 
Jasienica. (UGJ)

gmina jaSiEnica

STrażaKom i mieSzKaŃcom
W sobotę 4 maja uroczyście przekazano mieszkańcom Mazańcowic odnowioną i rozbudowaną strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki dużej sali będzie 

ona służyła także jako miejsce spotkań – podobnie jak strażnica w Grodźcu, która zostanie oddana społeczności sołectwa za kilka dni.

Budynek przekazano ca-
łej społeczności Mazańcowic, 
nie tylko strażakom, bowiem 
oprócz rozbudowanej i uno-
wocześnionej części bojowej, 
drugą i trzecią kondygnację 
zajmuje duża i okazała sala 
widowiskowa. – Uznaliśmy, 
że stary budynek jest nie tyl-
ko w złym stanie technicznym, 
ale i ma za mało miejsca, aby 
dobrze spełniać swoją rolę. 
Funkcjonowanie straży i filii 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w tym obiekcie przyczyni się 
do jeszcze skuteczniejszego 
konsolidowania z naszą gmi-
ną tych mieszkańców, którzy 
przeprowadzają się do Mazań-
cowic i chcą poznać historię, 
kulturę, zwyczaje, obrzędy 
i tradycje Śląska Cieszyńskie-
go – wyjaśniał wójt Janusz Pie-
rzyna.

Oddanie do użytku straż-
nicy w Mazańcowicach było 
jednocześnie okazją do obcho-
dów 120-lecia powstania straży 
ogniowej w tej miejscowości. 
– Zostawiamy trwałe dzie-
dzictwo dla przyszłych poko-
leń, trzeba pamiętać jednak 
też o tych całych pokoleniach, 

które przed nami przyczyniały 
się do dobrobytu swoich rodzin 
i sąsiadów. Tak, jak założycie-
le straży ogniowej w Mazańco-
wicach, a następnie strażacy, 
którzy przez te wszystkie lata 
nie tylko dbali o bezpieczeń-
stwo swojej miejscowości, 
ale też zachowywali kulturę 
Śląska Cieszyńskiego i strze-
gli polskiej mowy. Należy się 

im wielki szacunek – dodawał 
wójt. Jako dar na otwarcie dla 
jednostki OSP wręczył dzwon.

Nowa strażnica zastąpiła 
dotychczasową, zbudowaną 
w latach 1961-1967 na potrze-
by rozwijającej się miejscowo-
ści. Sama jednostka oficjalnie 
została założona pod sam 
koniec 1899 r., początkowo 
obejmowała opieką nie tylko 
Mazańcowice, ale i sąsiednie 
miejscowości, które nie miały 
swoich straży. W historii OSP 
Mazańcowice nie brakowało 
dramatycznych chwil. W 1971 
r. podczas pożaru rafinerii naf-
ty w Czechowicach-Dziedzi-
cach zginęła 20-letnia Halina 
Dzida, która prowadziła druży-
nę pożarniczą z Mazańcowic, 
walczącą z pożarem. Dziś jej 
postać upamiętnia tablica 
wmurowana przy wejściu do 
strażnicy. Na frontonie zamo-
cowano także przeniesioną za 
starej siedziby OSP figurę św. 
Floriana.

W nowej strażnicy stanowi-
ska garażowe zostały uzupeł-
nione o dwa kolejne, powstała 
także nowoczesna część, prze-
znaczona dla strażaków dyżuru-

jących i przygotowujących się 
do służby. Budynek został pod-
wyższony o jedną kondygnację, 
dzięki czemu powiększyła się 
przestrzeń poddasza. Będzie ją 
można wykorzystać w miarę 
pojawiających się potrzeb. Bu-
dynek od południa został posze-
rzony, powierzchnia użytkowa 
wzrosła do 1380 mkw. 

Tak dużą przestrzeń zapeł-
niła okazała sala widowisko-
wa na kilkaset osób ze sceną 
i antresolą z dodatkowymi 
miejscami dla uczestników 
spotkań. Sala wyposażona 
jest w klimatyzację, obok jest 
kuchnia cateringowa. Pod-
wyższono wieżę z blisko 11 
m do ponad 16 m, przy oka-
zji poszerzono również klatkę 
schodową, osoby niepełno-
sprawne mają ułatwiony do-
stęp do wnętrza. Rozbudowa 
strażnicy objęła nie tylko 
samo powiększenie obiektu 
i jego modernizację, budynek 
został też ocieplony i wyposa-
żony w nową gazową kotłow-
nię. Przy okazji remontu został 
także przygotowany plac ma-
newrowy. Całość kosztowała 
ponad 5,2 mln zł. 

Uroczyste otwarcie poprze-
dziła msza święta, po której 
uczestnicy przemaszerowali 
na czele z pocztami sztanda-
rowymi gminnych jednostek 
OSP pod nową strażnicę. To-
warzyszyła im Orkiestra Dęta 
OSP Mazańcowice pod kie-
runkiem Mieczysława Orlic-
kiego. W uroczystości wzięli 
udział m.in. senator Andrzej 
Kamiński, wiceminister Sta-
nisław Szwed, poseł Miro-
sław Suchoń, starosta Andrzej 
Płonka, przewodniczący Rady 
Powiatu Jan Borowski, st. 
bryg. Bogdan Jędrocha, wice-

komendant Śląskiej Komen-
dy PSP, st. bryg. Zbigniew 
Mizera, komendant bielskiej 
komendy Państwowej Stra-
ży Pożarnej, jego zastępca st. 
bryg. Grzegorz Piestrak, Sta-
nisław Nycz, prezes Zarządu 
Powiatowego OSP w Bielsku-
-Białej, komendant gminny 
OSP Roman Marekwica, pre-
zes jednostki OSP Mazańco-
wice Krzysztof Kuś, naczelnik 
Marcin Kieczka, proboszcz 
parafii katolickiej Piotr Gro-
chowiecki oraz ewangelickiej 
z Międzyrzecza Górnego An-
drzej Dyczek. (UGJ)
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JANUSZ PIERZYNA,
wójt gminy Jasienica:

Serdecznie zapraszam w sobotę 
25 maja do Grodźca na gminne 
obchody Dnia Strażaka, połączo-
ne z uroczystym otwarciem nowej 
strażnicy OSP Grodziec. Uroczysto-
ści rozpoczną się po mszy świętej 
o godz. 13.30, będzie to druga tak 
ważna uroczystość strażacka w na-
szej gminie w ostatnich tygodniach.
Otwarcie dwóch nowoczesnych 
strażnic OSP i samo strażackie 
święto to dobra okazja, aby 
przypomnieć, jak wielką rolę od-
grywają druhowie w zapewnieniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom 
naszych miejscowości i całego re-
gionu. Nie jest przypadkiem, że 

strażacy odgrywają tak wielką 
rolę w życiu naszej społeczności, 
bo poza służbą przy interwen-
cjach, ratujących życie, zdrowie 
i mienie, angażują się także w 
organizację wszelkiego rodzaju 
spotkań i wydarzeń.
toteż od wielu lat inwestujemy w 
ochotnicze straże pożarne, nie tyl-
ko budując i modernizując straż-
nice, ale wyposażając je w nowo-
czesny sprzęt, odpowiednie wozy 
bojowe, urządzenia do ochrony 
osobistej. także finansując stałe 
podwyższanie umiejętności. I w 
dalszym ciągu będziemy wspierać 
finansowo jednostki OSP, w tym 
roku kupimy dwa kolejne wozy 
strażackie i zmodernizujemy trzy 
kolejne strażnice.

Wójt Janusz Pierzyna podziękował za wkład w stworzenie nowoczesnego budynku dla jednostki OSP, jak i całej 
społeczności Mazańcowic.

Zmodernizowana strażnica została znacznie powiększona.
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na dwa nowe wozy
Na potrzeby gminnego systemu 
ratowniczo-gaśniczego wójt 
Janusz Pierzyna pozyskał z puli 
ogólnopolskiej dofinansowanie 
do dwóch wozów strażackich na 
łączną kwotę 710 tys. zł. pienią-
dze pochodzą z Narodowego i Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji za pośred-
nictwem Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego i ze środków 
ubezpieczeniowych.
to jednak nie wystarczy do zaku-
pu dwóch nowych wozów, dlatego 

na wniosek wójta radni przezna-
czyli po 400 tys. zł do zakupu. 
Jedno z aut – ciężki wóz bojowy 
– będzie służyło w jednostce OSP 
Rudzica, drugie, średnie – w OSP 
Świętoszówka. – Zależy nam, aby 
jeden z tych dwóch wozów miał 
zbiornik na substancje gaśnicze 
o pojemności 4,5 tys. litrów. tak 
duży zbiornik zwiększy bezpie-
czeństwo w naszej gminie, bo-
wiem w wielu miejscach nie ma 
bezpośredniego dostępu do wody, 
a tego rodzaju pojazd będzie w 
stanie ten problem rozwiązać – 
wyjaśnia Janusz Pierzyna. (M)
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gmina jaWoRzE

piąTy BudżeT oBywaTeLSKi
Plac zabaw i otoczenie przedszkola nr 2, zaplecze szatniowe „Czarnych”, mural na szkole nr 2, mobilne miasteczko ruchu drogowego, 

wynajęcie drona do badania powietrza i w końcu warsztaty integracyjne kobiet Jaworza to pomysły, który zyskały największe uznanie 

wśród głosujących za projektami piątego już Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku Gmina Jawo-
rze na projekty mieszkańców 
w Budżecie Obywatelskim 
przeznaczyła 150 tys. zł. Na 
12 projektów oddano rekor-
dowe 1258 głosów, co stano-
wi ponad 21 proc. wszystkich 
uprawnionych do głosowania, 
a więc mieszkańców Jawo-
rza powyżej 16. roku życia. 
– Bardzo cieszy tak duże za-
interesowanie udziałem we 
współdecydowaniu o tym, jak 
nasze Jaworze ma się rozwijać 
– mówi wójt.

Na zwycięskie projekty od-
dano 944 głosy.

– Najwięcej, 361 głosów, 
zdobył projekt „Bezpieczna 
droga do przedszkola oraz 
bezpieczna zabawa w ogro-
dzie przedszkolnym” Rady 
Rodziców Przedszkola nr 2, 
który otrzyma 39 099,39 zł 
dofinansowania. Projekt skła-
da się z 3 części: przebudowy 
chodnika przed bramą wej-

ściową, wykonania projektu 
przebudowy chodnika poło-
żonego wzdłuż płotu przy ul. 
Wapienickiej oraz doposaże-
nia placu zabaw w dodatko-
we urządzenia.

– Zakup mobilnego mia-
steczka ruchu drogowego 
w ramach projektu „Teoria 
w praktyce” Rady Rodziców 
szkoły nr 1 zdobył 292 głosy 
i otrzyma 35 tys. zł dofinan-
sowania.

– GKS Czarni Jaworze na za-
plecze szatniowe za 204 głosy 
otrzyma 39 950,40 zł dofinan-
sowania. Projekt zakłada wyko-
nanie modułu kontenerowego 
biurowo-socjalnego z szatniami, 
niezbędnego do organizowania 
zawodów sportowych, szkolenia 
dzieci i młodzieży oraz zachęca-
nia mieszkańców do uprawiania 
sportu, integracji i prowadzenia 
zdrowego trybu życia.

– „MuraLOVA szkoła” to 
projekt Młodzieżowej Rady 

Gminy Jaworze wykonania mu-
ralu na ścianie sali gimnastycz-
nej, który otrzymał 51 głosów 
i ostatecznie też 10 tys. zł.

– „Krąg kobiet Jaworza 
– spotkania i warsztaty inte-

gracyjne” otrzymał 43 głosy. 
Dofinansowanie w wysokości 6 
tys. zł zostanie przeznaczone na 
integracyjne warsztaty i spotka-
nia, m.in. śpiewu i tańca intuicyj-
nego, magii oddechu i spokoju, 

ceramiki, „Zero Waste” – warsz-
taty upcyklingowo-ekologiczne, 
malowanie intuicyjne oraz Śro-
dowy Cykl 7 warsztatów.

– Na wynajęcie drona spe-
cjalistycznego, w celu spraw-

dzania jakości powietrza 
i stanu zanieczyszczeń atmos-
fery na terenie gminy Jaworze 
grupa mieszkańców otrzyma 
10 tys. zł. Za projektem gło-
sowało 36 osób. (R)

W pobliżu muralu, namalowanego na Szkole nr 2, wkrótce powstanie malowidło na sąsiedniej sali gimnastycznej.
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RADOSŁAW  
OStAŁKIEWICZ,
wójt gminy Jaworze:

Z czteroletniej perspektywy 
bardzo dobrze widać, że Bu-
dżet Obywatelski to całe spek-
trum wspaniałych i ciekawych 
zarazem inicjatyw, które nas 
– powiem szczerze – z roku na 
rok coraz bardziej interesują, 
a nawet zadziwiają. Patrząc 
na składane propozycje, nie 
można nie zauważyć, że rocz-
ny budżet Gminy to taka skala 
makro, zaś budżet partycypa-
cyjny pozwala na realizację 
spraw małych, których zała-
twienie często może ułatwić 
mieszkańcom życie na jakiejś 
konkretnej ulicy czy w danym 
rejonie. I temu właśnie służy 
Budżet Obywatelski. Dlatego 
nie zrezygnujemy z corocznego 
przeznaczania puli pieniędzy 
na tego rodzaju inicjatywy, co 
więcej, będę projekt ten rozwi-
jać i kontynuować. toteż zapra-
szam wszystkim mieszkańców 
do działania.

wieLKa, choć zimna majówKa
Choć zimna aura nie za-

chęcała do wychodzenia 
z domu, to jednak bogaty pro-
gram świętowania w amfite-
atrze Jaworzańskiej Majówki 
w znakomitej większości udało 
się zrealizować.

Na rozpoczęcie Jawo-
rzańskiej Majówki w piątek 
3 maja w Święto Konstytu-
cji jaworzanie uczcili roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, połączoną z obchoda-
mi 15. rocznicy przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. 
Patriotyczne świętowanie 
rozpoczęło się od mszy św. 
w kościele rzymskokatolic-
kim Opatrzności Bożej. Na-
stępnie w asyście Orkiestry 
Dętej „Glorieta” uczestnicy 
udali się w stronę Pomnika 
ku czci Józefa Piłsudskiego 

oraz Ofiar Faszyzmu, gdzie 
uczczono pamięć polskich 
bohaterów. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił wójt 
Jaworza Radosław Ostałkie-
wicz.

Tego dnia bardzo zimna 
i deszczowa pogoda unie-
możliwiły inaugurację Kina 
w Amfiteatrze, seansów pod 
gołym niebem, które, zwłasz-
cza w okresie wakacyjnym, 
na dobre wpisały się do ka-
lendarza imprez groma-
dzących liczną widownię. 
Mimo tego przez cały majo-
wy weekend amfiteatr roz-
brzmiewał muzyką, śpiewem 
i tańcem.

W sobotę majówka roz-
poczęła się od Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego, który 
w jubileuszowym dla sie-

bie roku 15-lecia zgromadził 
blisko 150 uczestników. Na 
scenie widzowie podziwia-
li młode talenty ze wszyst-
kich placówek oświatowych 
gminy Jaworze. Swoje arty-
styczne zdolności zaprezento-
wały przedszkolaki, młodzież 
szkolna, a nawet absolwenci. 
Pojawili się również goście 
zza Olzy z Hnojnika – repre-
zentacja Szkoły Polskiej im. 
Jana Kubisza.

Przed publicznością wy-
stąpiły również Włóczykije 
i uwielbiana przez dzieci Cio-
cia Tunia. Gwiazdą wieczoru 
była Shazza, która zdecydo-
wanie podniosła temperaturę 
w Parku Zdrojowym, zaprasza-
jąc do tańca setki uczestników 
imprezy. Wśród gości pojawił 
się prof. Jerzy Buzek, europar-
lamentarzysta.

W niedzielę pogoda da-
lej nie była sprzyjająca, jed-
nak i tego dnia nie zabrakło 
chętnych do udziału w Jawo-
rzańskiej Majówce. Koncert 
rozpoczęła Orkiestra Dęta 
„Glorieta”, następnie wystą-
piła Kapela Góralska „Stra-
conka”. Wieczorną gwiazdą 
niedzieli był Andrzej Cier-
niewski, który również spra-
wił, że przy żywym tańcu 
publiczność nie czuła wcze-
snowiosennej pogody. (UGJ)

zaSłużeni dLa jaworza

Medale „Zasłużony dla 
rozwoju Jaworza” wręczono 
podczas Jaworzańskiej Ma-
jówki trzem osobom, które 
odegrały wielką rolę w życiu 
społeczności gminy: Zdzisła-
wowi Bylokowi, Bogdanowi 
Kasperkowi oraz Andrzejowi 
Śliwce. Medal uhonorowanego 
tym odznaczeniem pośmiertnie 
Mariusza Makowskiego odbie-
rze jego rodzina.

– Odznaczenia to na-
sze podziękowanie dla tych 
osób, które stałą pracą i swym 
wsparciem działają na rzecz 
Jaworza, przede wszystkim 
jego przyszłości. W ten spo-
sób chcemy się odwdzięczyć, 
ale też upamiętnić to, co waż-
nego wydarzyło się w naszej 
społeczności – wyjaśnia wójt 
Radosław Ostałkiewicz. To 
najwyższe odznaczenie, przy-
znawane przez władze Gminy 

Jaworze. Wręczył je wójt przy 
współudziale Zbigniewa Put-
ka, przewodniczącego Rady 
Gminy Jaworze.

Zdzisław Bylok to były wie-
loletni wójt Jaworza (w latach 
2002-2014), obecnie radny 
Rady Powiatu Bielskiego. Jest 
też prezesem Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Bielska Kraina” 
i inicjatorem powstania no-
wego gmachu Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądowej 
oraz animatorem Ligi Morskiej 
i Rzecznej w Jaworzu.

Bogdan Kasperek od blisko 
dwudziestu lat bardzo aktywnie 
działa na rzecz gminy Jaworze, 
wspierając współpracę trans-
graniczną i międzynarodową. 
Jest sekretarzem polskiej strony 
Euroregionu Śląsk Cieszyński 
– Těšínské Slezsko i współ-
przewodniczącym Euroregio-
nalnego Komitetu Sterującego 

Funduszem Mikroprojektów. 
Kieruje biurem Stowarzyszenia 
Rozwoju i Współpracy Regio-
nalnej „Olza” w Cieszynie oraz 
Stowarzyszenia Samorządowe-
go Ziemi Cieszyńskiej.

Andrzej Śliwka był prze-
wodniczącym Rady Gminy 
Jaworze dwóch kadencji, w la-
tach 2006-2010 i 2010-2014, 
otrzymał nagrodę „Złoty 
Klucz” w konkursie „Samo-
rządowiec Roku 2010”. Był 
też pierwszym prezesem Sto-
warzyszenia „Jaworze Zdrój”. 
Współzałożyciel Społecznego 
Komitetu Obrony Demokra-
cji, przekształconego w Sto-
warzyszenie „Nasze Jaworze”, 
a także amatorskiego zespołu 
teatralnego „Kurort”. Napi-
sał przewodnik turystyczny 
„Szlakiem pstrąga górskiego 
oraz jaworzańskich drwali”. 
Jest również działaczem ru-
chu ludowego.

Śp. Mariusz Makowski 
był historykiem, działaczem 
społecznym i muzealnikiem. 
Miał liczne zasługi w utrwa-
laniu dziedzictwa historycz-
nego Jaworza. Był kustoszem 
depozytu hrabiowskiego Gmi-
ny Jaworze w Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego oraz Muzeum 
na Zamku w Grodźcu, auto-
rem wystaw i opracowań po-
święconych historii regionu. 
Przez wiele lat pełnił funkcję 
prezesa Macierzy Ziemi Cie-
szyńskiej. (SJZ)

Odznaczeni Andrzej Śliwka, Bogdan Kasperek i Zdzisław Bylok, wraz z wój-
tem Radosławem Ostałkiewiczem i przewodniczącym Zbigniewem Putkiem.

Fo
to

: m
at

. S
to

w
ar

zy
Sz

en
ia

 Ja
w

or
ze

 zd
ró

J

Gwiazdą pierwszego wieczoru Jaworzańskiej Majówki była Shazza.
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KozyLiada i inne aTraKcje
Pierwszy weekend czerwca upłynie pod znakiem święta całej społeczności gminy Kozy.

Wyjątkowo ciekawie zapo-
wiada się „Kozyliada”, plano-
wana jako rywalizacja, nieco 
z przymrużeniem oka, z udzia-
łem mieszkańców poszczegól-
nych rejonów gminy. Gwiazdą 
tegorocznych Dni Kóz będzie 
zespół „Łąki Łan”, a okazją 
do sprawdzenia umiejętności 
m.in. konkurs wyłaniający ko-
ziańskiego omnibusa.

Tradycyjnie przy okazji 
Dni Kóz, rozpoczynając boga-
ty program soboty 1 czerwca, 
odbędzie się w części sportowej 
Bieg na Hrobaczą Łąkę, a arty-
stycznej Międzynarodowy Fe-
stiwal Orkiestr Dętych „Złota 
Trąbka”. Sceną główną impre-
zy będzie Plac Targowy, gdzie 
m.in. o godz. 15.30 wystartuje 
„Kozyliada”. To wydarzenie 
ma na celu zaktywizowanie 
kozian, którzy w swoich dru-
żynach – odpowiednio Małe 
Kozy, Gaje, Górna Wieś, Dolna 
Wieś i Centrum – wezmą udział 
w ciekawych konkurencjach. 
Szereg występów zwieńczy 

o godz. 19.30 koncert „Grupy 
Furmana” z dźwiękami muzy-
ki country i folk rocka, której 
towarzyszyć będzie miejscowa 
formacja „Walimy w Kocioł”.

W niedzielę 2 czerwca 
atrakcji także będzie pod do-
statkiem. Na scenie umie-
jętności zaprezentują m.in. 
podopieczni szkół podsta-
wowych z Kóz, Zespół Pie-

śni i Tańca „Kozianie” czy 
uczestnicy „Złotej Trąbki”. 
Ponownie w programie zna-
lazło się gminne dyktando, 
nowością jest natomiast kon-
kurs wyłaniający koziańskiego 
omnibusa, nad którym patronat 
objął wójt gminy Jacek Kaliń-
ski. Od godz. 16.15 w Pałacu 
Czeczów, odgadując znacze-
nie najbardziej wyszukanych 

słów, wyłaniane będą osoby 
ze szczególnymi zdolnościa-
mi humanistycznymi.

Apogeum Dni Kóz nastąpi 
o godz. 19.30 występem popu-
larnego zespołu „Łąki Łan”, 
łączącego brzmienia muzyki 
elektronicznej, rocka oraz fun-
ku i propagującego w swoich 
piosenkach zamiłowanie do 
natury. (M)

gmina kozY

W trakcie Dni Kóz przygotowa-
nych będzie dla kierowców kilka 
miejsc, w których można zostawić 
samochód:
 zespół parkingów przy  

ul. Szkolnej (stary plac targo-
wy, ośrodek zdrowia, poczta),

 parking przy budynku SP 2,

 parking przy przedszkolu,
 zespół parkingów przy ul. 

Cmentarnej,
 parking przy ul. Przeczniej,
 dozwolone parkowanie 

wzdłuż ul. Lipowej,
 parking przy sklepie „Ewant” 

(dostępny 2 czerwca).

SOBOtA, 1 CZERWCA
9.30-10.15 – XVII Bieg na 
Hrobaczą Łąkę (start honorowy)
11.30-13.30 – XVI 
Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych „Złota trąbka” 
(konkurs o Puchar Starosty 
Bielskiego)
14.00-15.30 – Przedszkolaki na 
ludowo (Przedszkole Publiczne 
w Kozach)
15.30-15.55 – Kozyliada, 
konkurencja jenga
15.55-16.05 – UKS Lolek Judo
16.05-16.30 – Kozyliada, 
konkurencja przeciąganie liny
16.30-16.45 – Lewa, prawa, 
obrót, skok – niech to będzie 
pierwszy krok (POPP Art.)
16.45-17.20 – Kozyliada, 
konkurencja wyjazd na wakacje
17.20-17.35 – Balet „time to 
Dance”
17.35-18.05 – Kozyliada, 
konkurencja narty
18.05-18.20 – W rytmach LO
18.30-18.45 – Pokaz grupy 
perkusyjnej „Walimy w Kocioł”
18.45-19.05 – Zakończenie 
Kozyliady
19.30-21.00 – „Grupa Furmana”  
i „Walimy w Kocioł”
21.30-1.00 – Zabawa z DJ-em

DODAtKOWO:
9.00-15.00 – Rodzinny Piknik 
Sportowy na stadionie LKS Orzeł 
(podsumowanie sezonu, mecz 
piłki nożnej Samorządowcy 
Gminy Kozy – Seniorzy-oldboje)
Ok. 10.30 – Start Rajdu Nordic 
Walking (ul. Beskidzka, szlaban)
13.00-13.45 – Roztańczone 
świetliczaki – taniec w 
kolorach tęczy, Świat bajki – 
przedstawienie świetlicowego 
kółka teatralnego (SP 2), sala 
koncertowa w Pałacu Czeczów
Ok. 13.30 – Zakończenie XVII 
Biegu na Hrobaczą Łąkę oraz 
Rajdu Nordic Walking (Hrobacza 
Łąka)
15.00-17.00 – Rodzinne zawody 
z UKS Lolek Kozy
18.00-24.00 – Widokowe 
loty balonowe (łąka przy ul. 
Szkolnej)
Galeria w Pałacu Czeczów – 
Prezentacja działalności Koła 

Badaczy Kultury – wystawa prac 
i fotografii uczniów z SP 2

NIEDZIELA, 2 CZERWCA
11.00 – Parada Orkiestr
11.30-14.30 – XVI 
Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych „Złota trąbka” 
(konkurs estradowy)
14.45-15.20 – RootArt „takie 
tańce”
15.20-15.50 – Dyktando gminne
15.50-16.05 – talenty Dwójki 
(SP 2)
16.05-16.30 – talenty Jedynki 
(SP 1)
16.30-16.40 – Chór szkoły 
niepublicznej w Kozach
16.40-17.20 – Zespół Pieśni i 
tańca „Kozianie”
17.20-17.35 – Zakończenie KRKS
17.35-18.00 – Zakończenie 
dyktanda
19.30-20.30 – Gwiazda wieczoru 
– „Łąki Łan”
21.00 – Zakończenie Dni Kóz

DODAtKOWO:
9.00-13.00 – IX turniej Szachowy 
Gminy Kozy im. Władysława 
Honkisza (sala widowiskowa  
w Domu Kultury)
10.00-16.00 – Koziański 
Rodzinny Konkurs 
Samochodowy – jazdy 
sprawnościowe i start godz. 
10.00 (płyta boiska asfaltowego 
LKS Orzeł)
10.00-18.00 – Ciuchcia 
beskidzka dla dzieci
15.00-17.00 – Zwiedzanie Izby 
Historycznej im. A. Zubera  
w Pałacu Czeczów
16.15 – Koziański omnibus – 
konkurs wiedzy humanistycznej 
pod patronatem Wójta Gminy 
Kozy (Pałac Czeczów)
18.20-19.00 – Stund freestyle 
motocyklowy – pokaz ewolucji 
na motocyklu (ul. Szkolna)
18.00-22.00 – Widokowe 
loty balonowe (łąka przy ul. 
Szkolnej)

Ponadto podczas obu dni imprezy 
w obrębie ul. Szkolnej: stoiska 
prezentacyjne i wystawy, wesołe 
miasteczko i inne.

dLa rodzin w Kenii
Do gminy Kozy dotarła pi-

lotażowa akcja projektu „Kozy 
dla rodzin w Kenii”. Honoro-
wy patronat nad nią objął wójt 
Jacek Kaliński.

Organizator tego przed-
sięwzięcia Fundacja Centrum 
Furaha wybrał Kozy nieprzy-
padkowo. Odwiedzając gminę 
i spotykając się z jej wójtem 
prezes Fundacji Marek Krakus 
podkreślił, że szczególne zain-
teresowanie wzbudziła nazwa 
miejscowości, która według le-
gend pochodzi od pasących się 

na polanie kóz, zauważonych 
przez właściciela tych ziem 
i będących następnie inspira-
cją do jej utworzenia.

Centrum Furaha dzia-
ła w mieście Meru w Kenii. 
Zostało założone w kwietniu 
2016 r. z inicjatywy prezesa 
Krakusa, jego żony Kenijki 
Jadlyne Makena oraz kilku 
ich przyjaciół. Jest organizacją 
charytatywną, zajmującą się 
opieką nad dziećmi, głównie 
z porażeniem mózgowym i au-
tyzmem. Te w Kenii są bardzo 

często piętnowane i traktowa-
ne w nieludzki sposób. Nie-
które plemiona nie akceptują 
dzieci urodzonych z jakąkol-

wiek niedoskonałością, pozo-
stawiają je na sawannie bez 
żadnej opieki oraz środków 
do przeżycia.

Oprócz niesienia pomocy 
w postaci terapii zajęciowej 
dla niepełnosprawnych dzieci 
działalność organizacji skupia 
się również na udzielaniu po-
mocy najuboższym rodzinom 
swych podopiecznych. Wspar-
cie bezpośrednio związane 
z akcją w gminie Kozy ma na 
celu ofiarowanie 20 kenijskim 
rodzinom po jednej kozie. Ob-
darowana rodzina po narodzi-
nach pierwszej kózki ofiaruje 
ją następnej rodzinie, a w przy-
padku narodzin samca zwierzę 
przekaże do farmy prowadzo-
nej przez Centrum.

Pierwsze efekty podjętej 
współpracy są już widoczne 
w postaci wpłat nieznacznych 
kwot od mieszkańców z prze-
znaczeniem właśnie na projekt 
„Kozy dla rodzin w Kenii”. 
– Podjąłem decyzję przyję-
cia patronatu nad tą inicjaty-
wą, bo wierzę w dobrą wolę 
mieszkańców oraz ich chęć do 
bezinteresownej pomocy. Mam 
nadzieję, że różne środowiska, 
w tym lokalne przedsiębior-
stwa i organizacje społeczne, 
włączą się w tak szczytną akcję 
– zaznacza wójt gminy Jacek 
Kaliński. (M)

JACEK KALIńSKI,
wójt gminy Kozy:

Wielkimi krokami zbliża się 
pierwszy z czerwcowych week-
endów, który w naszej gminie 
będzie szczególny. Program Dni 
Kóz 2019 został przygotowany w 
taki sposób, aby każdy z miesz-
kańców przy nieco odświeżonej 
formule imprezy mógł znaleźć 
coś ciekawego dla siebie. tu 
wspomnę o „Kozyliadzie”, któ-

rą zaplanowaliśmy po to, aby 
poprzez wspólną zabawę z ele-
mentami zdrowej sportowej ry-
walizacji zintegrować i zaktywi-
zować naszą lokalną społeczność. 
Nowością jest także konkurs na 
omnibusa. Przygotowane zada-
nia dla uczestników będą wyma-
gające, ale gorąco zachęcam do 
sprawdzenia swoich sił i zgarnię-
cia atrakcyjnych nagród.
tegoroczne Dni Kóz to także 
szeroka gama wydarzeń mu-
zycznych i artystycznych, które 
z pewnością przyciągną począt-
kiem czerwca do naszej gminy 
wielu gości. Mam tu na myśli 
choćby świetnie zapowiadające 
się koncerty „Łąki Łan” i „Grupy 
Furmana”, zespołów mających 
liczne grono swoich fanów. Li-
czymy, że dopisze nam pogoda i 
wspólnie spędzimy ten radosny 
czas.

proGram imprezy
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gmina SzczYRk

KoLejne pLace zaBaw
Dwa zupełnie nowe place zabaw powstaną jeszcze tego lata w rejonie Soliska i Skalitego w Szczyrku.

Już w ub.roku w centrum 
miasta przy ul. Deptak nad 
Żylicą wybudowane zostało 
miejsce do rekreacji z praw-
dziwego zdarzenia, bo obok 
placu zabaw zaprojektowano 
rozbudowaną strefę aktywnego 
wypoczynku. Stanęły tu m.in.: 
wielofunkcyjny zestaw do za-
bawy, złożony ze zjeżdżalni, 
ruchomego mostku i dysków, 
a także podestu, piaskownica, 
bujak na sprężynie, huśtaw-
ka, stoły do ping ponga czy 
funkcjonalny zestaw wspi-
naczkowy. Z myślą o osobach 
starszych zamontowano urzą-
dzenia stymulujące rozmaite 
partie mięśniowe, a całość te-
renu oświetlono.

Gdy tylko sprzyjają wa-
runki pogodowe plac prze-
żywa prawdziwe oblężenie. 
Wobec tego burmistrz Anto-
ni Byrdy uznał, że w tym roku 
należy stworzyć kolejne miej-

sca rozrywki dla najmłodszych 
szczyrkowian wraz z ich rodzi-
nami. I tak w rejonie zatoczki 
autobusowej na Solisku po-
wstanie plac zabaw o wymia-
rach 8 na 18 m, nieco większy 
będzie z kolei ten nieopodal 

kempingu Skalite w dolnym 
Szczyrku. Koszt w pierwszym 
przypadku szacowany jest na 
ok. 65 tys. zł, w drugim wyno-
si ok. 70 tys. zł. Obecnie trwa 
opracowywanie i uzgadnianie 
dokumentacji projektowej dla 

przedsięwzięć, które latem zo-
staną zrealizowane.

Wspomniane place będą 
służyły aktywnemu spędzeniu 
czasu, a przy tym będą bez-
pieczne. Dzieci skorzystają 
m.in. z zestawów ze ślizgaw-

ką, huśtawek, bujaków sprę-
żynowych oraz tablic do gry 
i rysowania. Odpocząć będzie 
można na ławkach, a teren pla-
ców zostanie ogrodzony.

Miasto zamierza jeszcze 
zwiększyć liczbę podobnego 
typu miejsc do rekreacji. To 
uzależnione jest jednak w du-
żej mierze od uzyskanego do-
finansowania z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach 
programu „Otwarte Strefy Ak-

tywności”. Wnioski, uwzględ-
niające utworzenie placów 
przy Szkole Podstawowej nr 
1 oraz w rejonie tartaku przy 
ul. Uzdrowiskowej, zostały 
już złożone. Rozstrzygnięcie 
ma nastąpić pod koniec czerw-
ca, ale z racji wysokiego dla 
Szczyrku wskaźnika zamożno-
ści w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, środki dla wspo-
mnianych zadań mogą nie zo-
stać przyznane. (MAN)

W ub.roku otwarty został plac zabaw w centrum miasta, który w słoneczne dni jest miejscem rozrywki wielu rodzin.
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ANtONI BYRDY,
burmistrz Szczyrku:

to kolejny rok, w którym w bu-
dżecie gminy i planach inwe-
stycyjnych założyliśmy środki 

na place zabaw. Nowocześnie 
urządzona strefa rekreacyjna w 
centrum doskonale się sprawdza, 
korzystają z tego miejsca zarów-
no nasi mieszkańcy, jak i turyści 
w różnym wieku. 
Z jednej strony aktywność fi-
zyczna i ruch przebywając na 
świeżym powietrzu są bardzo 
potrzebne, z drugiej natomiast 
nie zapominamy o integracji, 
w szczególności dotyczy to 
społeczności szczyrkowskiej. 
Systematycznie Szczyrk staje 
się więc coraz bardziej atrak-
cyjnym miejscem do życia i wy-
poczynku.

czaS droGowych remonTów
Zniszczona przed kilku laty uli-

ca Pasterska zostanie wyremonto-
wana. W Szczyrku trwa również 
szereg innych prac drogowych.

Odbudowa konstrukcji i na-
wierzchni drogi wraz z odwodnie-
niem realizowana będzie jeszcze 
w tym roku na odcinku ul. Paster-
skiej. Inwestycja dojdzie do skut-
ku dzięki uzyskaniu przez gminę 
tzw. promesy z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji na poziomie 240 tys. zł. 
Udział właśnie tych środków na 
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych oznacza, że najpierw samo-
rząd sam sfinansuje modernizację, 
a jeżeli wypełni warunki umowy 
to uzyska zwrot pieniędzy, ale nie 
więcej niż 80 proc. kosztów cało-
ści przebudowy.

Ministerialną promesę odebrał 
burmistrz Antoni Byrdy, który 
podkreśla, że remont drogi w tym 

rejonie Szczyrku jest potrzebny. – 
Ulica została uszkodzona dobrych 
kilka lat temu. Pojawiła się szansa, 
aby przy znacznym wkładzie fun-
duszy zewnętrznych gruntownie ją 
zmodernizować, więc skorzystali-
śmy z tej możliwości – mówi bur-
mistrz miasta.

Gmina z własnych środków re-
alizuje tymczasem obecnie liczne 
drobne remonty dróg. Zarówno 
tych o podłożu z płyt ażurowych, 
jak również nakładek asfaltowych, 
które po zimie uległy uszkodzeniu. 
Równolegle trwają działania zmie-
rzające do regulacji stanu prawnego 
15 dróg gminnych. – W przypadku 
pozyskiwania środków pozabudże-
towych na modernizacje, a do tego 
się przygotowujemy, niezbędna jest 
kompletna własność dróg, więc to 
kwestia o bardzo istotnym dla nas 
znaczeniu – przyznaje burmistrz 
Szczyrku. (R)

SpoTKania z parTnerami i mieSzKaŃcami
Jeszcze w maju odbędą się w Szczyr-

ku ważne wydarzenia dotyczące samego 
miasta i jego mieszkańców.

Szereg istotnych tematów poru-
szonych zostanie podczas spotka-
nia, jakie zaplanowano na ostatni 
majowy weekend. Do Szczyrku 
zjadą przedstawiciele samorządów 
Łeby i Mikołajek, z którymi miasto 
utrzymuje od lat ścisłą współpracę 

partnerską, jak również Uniejowa. 
– Tego rodzaju spotkania są bar-
dzo potrzebne, bo stanowią świet-
ną okazję do wymiany doświadczeń 
na różnych płaszczyznach. Jako 
gminy w dużej mierze zależne od 
branży turystycznej mamy sporo 
wspólnych zagadnień do omówie-
nia – mówi burmistrz Szczyrku An-
toni Byrdy.

Wspólne działania Szczyrk, Łeba 
i Mikołajki prowadzą już od kilku-
nastu lat. Obejmują one m.in. wy-
mianę młodzieży, która wakacyjny 
czas spędza w górach, nad morzem, 
bądź na Mazurach, ucząc się od-
powiednio żeglowania i jazdy na 
nartach. Wspomniane miasta rów-
nież promują się podczas imprez 
w poszczególnych regionach kraju. 
Szczyrk będzie w tym roku gospo-
darzem zakończenia bieżącej edy-
cji majówki „Morze, góry i Mazury” 
z Radiem ZET.

W trakcie spotkania miast partner-
skich w piątek 24 maja przewidzia-
no atrakcję angażującą mieszkańców 
Szczyrku. – Zaplanowaliśmy kolejny 
zlot szczyrkowian. Dążymy do tego, 
aby było to wydarzenie przebiegają-
ce w radosnej atmosferze w formie 
wspólnego biesiadowania przy dźwię-
kach kapeli góralskiej – podkreśla bur-
mistrz miasta. (RA)

rowerami po TraSach
Już tego lata uruchomione 
zostaną w Szczyrku górskie 
trasy rowerowe, których 
budowy podjął się ośrodek 
narciarski Szczyrk Mounta-
in Resort.

– Będzie to kolejny cie-
kawy i ważny produkt tury-
styczny dla naszego miasta, bo 
czyniący go bardziej atrakcyj-
nym w okresie letnim – przy-
znaje burmistrz Antoni Byrdy. 
Coraz większa popularność 
górskich kompleksów rowe-

rowych, takich jak choćby 
Enduro Trails w Bielsku-Bia-
łej, sprawiła, że spółka Tatry 
Mountain Resort podjęła się 
przeprowadzenia tego typu in-
westycji w swoim szczyrkow-
skim ośrodku. Planuje się, aby 
na wszystkie trasy zjazdowe 
można było dostać się bez 
przeszkód przy pomocy no-
woczesnych kolei gondolowej 
i kanapowej. Ścieżki enduro 
będą tym samym doskonałym 
uzupełnieniem letniej oferty 
samego ośrodka, jak i Szczyr-

ku, w którym podobne trasy 
dotąd nie powstały.

Budowa już się rozpoczę-
ła, po zakończeniu pierwszego 
etapu rowerzystom udostęp-
nionych zostanie ok. 12 km 
tras. – Jeśli aura na to pozwo-
li, to 8 km oddanych będzie 
do użytku już w lipcu – za-
znacza Jakub Jonkisz, reali-
zujący zadanie powstania tras 
w Szczyrk Mountain Resort.

Istotną informacją dla pa-
sjonatów rowerowych aktyw-
ności jest również otwarcie 

przy dolnej stacji kolei gondo-
lowej wypożyczalni rowerów 
– enduro, hardtail, elektrycz-
nych oraz dziecięcych. Rozbu-

dowana zostanie także oferta 
gastronomiczna na Hali Skrzy-
czeńskiej, gdzie zrelaksować się 
będzie można na najwyżej po-

łożonej w Polsce piaszczystej 
plaży oraz zaspokoić pragnienie 
w specjalnym SunBoxie. Rowe-
rowy ośrodek funkcjonował bę-
dzie aż do października.

Jak przekonuje burmistrz 
Szczyrku, samorząd wspiera-
jąc już podjęte działania bar-
dzo poważnie myśli o rozwoju 
tras, mając w tym względzie 
skonkretyzowane założenia. 
– Potrzebne jest odpowied-
nie skomunikowanie tras. 
Ważnym i priorytetowym 
zadaniem będzie połączenie 
z Bielskiem od Klimczoka 
przez Karkoszczonkę – wyja-
śnia Antoni Byrdy. (M)

trasy rowerowe o różnym stopniu trudności cieszą się bardzo dużym zain-
teresowaniem w Bielsku-Białej. Naturalne warunki górskie Szczyrku także 
sprzyjać mają ich atrakcyjności.
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gmina WilamoWicE

zaproSzenie  
na ŚmierGuSTy

MARIAN tRELA,
burmistrz Wilamowic

Serdecznie zapraszamy na nasze 
Wilamowskie Śmiergusty, które 
w tym roku będą połączone ze 
Świętem Powiatu Bielskiego.
Swoje zaproszenie kieruję nie 
tylko do mieszkańców sołectw 
gminy Wilamowice, ale również  
wszystkich zainteresowanych 

niekłamanym folklorem, żywą 
tradycją ludową, z jej strojami, 
muzyką, tańcem czy zwycza-
jami. Ale warto nas odwiedzić 
też ze względu na regionalną 
kuchnię, bo i takich atrakcji w 
tym roku nie zabraknie.
Przyjedźcie Państwo do Wi-
lamowic, aby poczuć atmos-
ferę radości, tworzonej przez 
uzdolnionych artystycznie ludzi 
z naszego regionu, którzy swo-
imi talentami od wielu dekad 
chętnie dzielą się z innymi. Zo-
baczcie liczne zespoły folklory-
styczne, tańczące i śpiewające 
w rodzimym języku, również 
tak wyjątkowym, jak język wi-
lamowski. Posłuchajcie orkiestr 
dętych, a także muzyków grają-
cych współczesną muzykę roz-
rywkową, których zaprosiliśmy, 
aby przed Państwem wystąpili.
Spotkajmy się w Wilamowicach 
w pierwszy weekend czerwca.

poeTycKie zaKamarKi  
wiLamowic
Rozstrzygnięto Konkurs Po-
etycki Jednego Wiersza „Za-
kamarki Wilamowic” pod 
patronatem Burmistrza Wi-
lamowic Mariana Treli.

Konkurs zorganizowały 
Stowarzyszenie Autorów Pol-
skich Oddział Bielsko-Biała 
oraz Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wilamowicach. 
Miał on charakter ogólno-
polski i otwarty, tzn. skiero-
wany zarówno do autorów 
niezrzeszonych, jak i człon-
ków związków twórczych. 
Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie było nadesłanie 
jednego wiersza, nawiązują-
cego do pracy fotograficznej 
wykonanej przez Wacława 
Morawskiego, przedstawiają-
cej fragment charakterystycz-
nego budynku, mieszczącego 
się w centrum Wilamowic. 
Uczestnicy konkursu mieli 
okazję zgłębić wiedzę o histo-

rii, kulturze i tradycjach Wi-
lamowic, celem było również 
zintegrowanie środowiska 
twórców nieprofesjonalnych 
oraz społeczności lokalnej.

Prace konkursowe ocenia-
ło jury w składzie: Katarzyna 
Kuźnia, polonistka, Ryszard 
Grajek, prezes Stowarzysze-
nia Autorów Polskich Oddział 
Bielsko-Biała, Barbara Gra-
bowska, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej Wilamo-
wice. I miejsce przyznano Ur-
szuli Drzyżdżyk-Dziudziel za 
wiersz „Ocalone od zapomnie-
nia”, II – Bogusławie Chwie-
rut za „Mury”, III ex aequo 
– Bernadecie Krawiec za „Oko 
opatrzności” oraz Marii Nowak 
za „W ramionach wspomnień”. 
Wszyscy laureaci otrzymali 
z rąk burmistrza Mariana Treli 
dyplomy uznania oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez or-
ganizatorów oraz Urząd Gminy 
Wilamowice. (GBP)

Podsumowanie konkursowe przeprowadzono w Centrum Zachowania 
Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach.
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15 LaT w unii
Uroczysty Sejmik Uczniowski 
Gminy Wilamowice w środę 
8 maja został poświęcony 15. 
rocznicy wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. Były 
to zarazem gminne obchody 
tego wydarzenia.

Sejmik zorganizowała 
Szkoła Podstawowa im. Hen-

ryka Sienkiewicza w Heczna-
rowicach, sama uroczystość 
odbyła się w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wilamowicach. 
Przewodnim tematem stało się 
zagadnienie „Młodzież polska 
na europejskim rynku pracy”. 
Na widowni zebrali się dele-
gaci Sejmiku Uczniowskiego 
Gminy Wilamowice na czele 

z jego prezesem Dominkiem 
Wojtachem oraz uczniowie 
szkół gminy Wilamowice, 
uczestnicy XV edycji Gminne-
go Konkursu „Europa – nasz 
wspólny dom” wraz ze swo-
imi nauczycielami.

Sejmik otworzyła krótka 
część artystyczna, przygoto-
wana przez uczniów hecznaro-
wickiej szkoły. Zaprezentowali 
oni „Listy z przeszłości czyli 
średniowieczne początki inte-
gracji europejskiej”, a następ-
nie hymn Unii Europejskiej 
„Odę do radości”. W drugiej 
części głos zabrał burmistrz 
Marian Trela, który omówił 
obecność Polski w Unii Euro-
pejskiej z perspektywy gminy 
Wilamowice. Dziekan Wydzia-
łu Finansów i Technologii In-
formatycznej Wyższej Szkoły 
Finansów i Prawa w Bielsku-
-Białej Elżbieta Rak-Młynarska 
zaprezentowała wykład „Mło-

dzież polska na europejskim 
rynku pracy”, z kolei europoseł 
Jan Olbrycht opisał młodzieży 
i gościom kulisy prac w Parla-
mencie Europejskim.

Burmistrz Marian Trela 
wraz z europosłem Janem Ol-
brychtem wręczyli również pa-
miątkowe nagrody i puchary, 
tym samym podsumowując 
XV gminny konkurs „Euro-
pa – nasz wspólny dom”. Pu-
char za zwycięstwo otrzymała 
Szkoła Podstawowa w Heczna-
rowicach, drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Wila-
mowicach, trzecie – Szkoła 
Podstawowa w Pisarzowicach. 
Podziękowania złożono Annie 
Markiel, koordynatorowi XV 
edycji konkursu „Europa – 
nasz wspólny dom”.

Spotkanie zakończył poczę-
stunek sfinansowany przez Radę 
Rodziców SP Hecznarowice.

MACIEJ ŻARSKI
Przedstawiciele nagrodzonych szkół wraz z gośćmi honorowymi sejmiku 
i organizatorami.
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Gmina eKopracowni
Po utworzeniu w minionym roku specjal-
nych ekopracowni w szkołach w Bestwinie, 
Bestwince i Kaniowie, podobne miejsce po-
wstanie również w placówce w Janowicach. 
Pisaliśmy już, że szkoła uzyskała dofinanso-
wanie na ten cel na poziomie 7,5 tys. zł, teraz 
doszły dodatkowe fundusze – 30 tys. zł.

Gmina Bestwina znalazła się wśród blisko 
setki organów prowadzących placówki oświa-
towe na terenie województwa śląskiego, które 
otrzymały dotację do utworzenia ekopracowni 
w ramach konkursu „Zielona pracownia_pro-
jekt’2019”. Jego przedmiotem było wykonanie 
projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, geologicznych czy chemiczno-
-fizycznych. Poszczególne wnioski oceniano 
biorąc pod uwagę pomysł na zagospodarowanie 
pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjo-
nalność, estetykę kreatywność, innowacyjność 
rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycz-
nych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność 
ich zakupu.

Dotacja w kwocie 30 tys. zł dla samorządu 
pozwoli stworzyć pracownię pod nazwą „Eko-
akcja – z przyrodą integracja” w Szkole Pod-
stawowej w Janowicach. Wcześniej placówka 
uzyskała 7,5 tys. zł na zagospodarowanie 

i wyposażenie ekopracowni według własnych 
pomysłów, biorąc udział w konkursie „Zielo-
na Pracownia”.

Janowicka szkoła będzie zarazem już ostat-
nią w gminie Bestwina, która dzięki środkom 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zy-
ska specjalną ekopracownię. Dofinansowanie 
na zielone klasy otrzymały w ub.roku szko-
ły w Bestwinie, Bestwince i Kaniowie, które 
z powodzeniem wystartowały w konkursach. 

Łącznie w trakcie przeprowadzonych 5. 
edycji obu przywołanych konkursów katowic-
ki Fundusz przeznaczył już ok. 8,5 mln zł na 
utworzenie 250 zielonych pracowni w skali ca-
łego województwa śląskiego. (MA)

Ekologia

pieniądze na niSKą emiSjĘ
Ochrona środowiska i czystego powietrza to priorytety województwa śląskiego – powiedział marszałek 

województwa śląskiego Jakub Chełstowski, otwierając 29 kwietnia konferencję dla samorządowców, 

poświęconą kompleksowej likwidacji niskiej emisji w regionie.

W trakcie spotkania po-
informowano o możliwości 
uzyskania dofinansowania na 
likwidację niskiej emisji. Nie-
dawno trzy nowe konkursy na 
projekty antysmogowe ogłosił 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Dofinanso-
wanie będzie można otrzymać 
z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko na 
przedsięwzięcia, które przy-
czynią się do kompleksowej 
likwidacji niskiej emisji na te-
renie województwa śląskiego. 
Łączna kwota przeznaczona na 
dofinansowania w konkursach 
wynosi aż 270 mln zł.

Jeszcze do 27 maja samorzą-
dy, spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty i spółki ciepłowni-
cze mogą składać wnioski na 

dofinansowanie głębokiej ter-
momodernizacji budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych 
oraz rozbudowę sieci ciepłow-

niczych i budowę źródeł ciepła 
wysokosprawnej kogeneracji. 
– Dzięki działaniom Komite-
tu Sterującego Programu dla 
Śląska, Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, Ministerstwa Energii 
oraz Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju rozszerzono katalog 
beneficjentów programu POIŚ 
2014-2020 o jednostki samorzą-
du terytorialnego, które pierw-
szy raz będą mogły uzyskać 
dofinansowanie na działania 
związane z termomoderniza-
cją budynków komunalnych. 
Do tej pory samorządy były 
pozbawione takiej możliwości 
wsparcia – stwierdził Tomasz 
Bednarek, prezes zarządu ka-
towickiego Funduszu.

Pieniądze z POiŚ to jednak 
niejedyny instrument w walce 
z niska emisją. Od września 
ub.roku WFOŚIGW w Ka-
towicach realizuje program 
„Czyste Powietrze”, w ra-
mach którego osoby fizyczne 
mogą uzyskać dofinansowa-
nie na wymianę źródła ciepła 

i termomodernizację swoich 
domów. Program cieszy się 
dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Na terenie wo-
jewództwa złożono już ponad 
6 tys. wniosków na łączną 
kwotę wsparcia przekracza-
jącą już 100 mln zł.

Warto zauważyć, że niedłu-
go pojawi się kolejny instru-
ment w walce z niską emisją. 
29 kwietnia w Warszawie od-
była się konferencja dotyczą-
ca działań rządowego zespołu 
wdrażającego program „Ener-
gia Plus” w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Techno-
logii. – Ekopożyczki to kolejna 
propozycja zwiększająca ilość 
gospodarstw domowych, ko-
rzystających z możliwości 
zainstalowania własnej elek-
trowni słonecznej. Jest to 
kierunek wspierany w przygo-
towanym przez Ministerstwo 
dokumencie strategicznym 
„Polityka Energetyczna Pol-
ski do 2040 roku” – podkreślił 
Grzegorz Tobiszowski, se-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Energii. (RED)

LiSTy  
z wiLamowic

Uczniowie Zespołu Szkół 
w Wilamowicach przyłączy-
li się do ogólnopolskiej akcji 
„Listy dla Ziemi”.

W taki sposób uczniowie 
postanowili uhonorować ob-
chodzony 22 kwietnia Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi, 
który w Polsce od 1990 roku 
przybiera zróżnicowane for-
my. Hasło tegorocznej edy-
cji, a więc „Chrońmy nasze 
gatunki”, nawiązuje do tego, 
iż ogromnym darem otacza-
jącego nas świata są milio-
ny gatunków, które znamy 
i kochamy. Równowaga 
w przyrodzie, poprzez roz-
maite działania wbrew śro-
dowisku, została tymczasem 
naruszona, stąd tak istotna 
rola promowania postaw 
ekologicznych w społeczeń-
stwach.

Kilkunastoosobowa gru-
pa podopiecznych Zespo-
łu Szkół w Wilamowicach 

postanowiła wziąć udział 
w akcji „Listy dla Ziemi”. 
W jednym z najbardziej 
przejmujących listów, napi-
sanym przez uczennicę klasy 
6 Aleksandrę, czytamy: – 
Kochana Matko Ziemio! Na 
wstępie mojego listu, pragnę 
z całego serca przeprosić za 
tę część społeczeństwa, któ-
ra zanieczyszcza, zaśmie-
ca i zapomina o najbardziej 
istotnych sprawach. Przepra-

szam za cały ból i cierpienie, 
które ja i moi najbliżsi kiedy-
kolwiek Ci zadaliśmy. Z oka-
zji Twojego święta, życzę Ci 
przede wszystkim zdrowia – 
byś mogła cieszyć nas swo-
im pięknem przez bardzo 
długi czas i cierpliwości – 
którą będziesz mogła obda-
rzać wszystkich Tych, którzy 
jeszcze nie zrozumieli, jaką 
wielką krzywdę Ci wyrzą-
dzają.(WN)
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Uczniowie Zespołu Szkół w Wilamowicach obchodzili Międzynarodowy 
Dzień Ziemi pisząc listy nawiązujące do tematyki proekologicznej.
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Konferencja służyła przybliżeniu samorządom nowych możliwości finansowania ochrony powietrza.
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Zielone pracownie bardzo dobrze sprawdzają się pod-
czas zajęć w placówkach oświatowych gminy Bestwina.
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Zespół Pieśni i tańca „Kozianie” za cel wyznaczył sobie posprzątanie trasy od 
górnego przystanku na ul. Panienki w kierunku Kamieniołomu. I tu odpadów, 
szczególnie szklanych butelek, było co niemiara.

Robiący wrażenie bilans 30 worków, wypełnionych m.in. butelka-
mi, słoikami, oponami i gruzem budowlanym, to podjęty „trashtag 
Challenge” na terenie tzw. sosenek przy ul. Legiońskiej przez liczną 
społeczność skupioną wokół LKS Orzeł.

SprząTanie na całeGo
Zapoczątkowana przed kil-

koma tygodniami przez pra-
cowników Urzędu Gminy 
w Kozach akcja „TrashTag 
Challenge” w bardzo szybkim 
tempie objęła zasięgiem kolejne 

środowiska kozian, które podję-
ły się wyzwania sprzątania od-
padów. To okazało się w istocie 
wymagające, a to z racji olbrzy-
mich ilości śmieci zalegających 
w różnych częściach Kóz. – Po-

jawiają się kolejni naśladowcy, 
którzy przyłączają się do akcji. 
Dokładnie o to nam chodziło. 
Chcemy być postrzegani jako 
gmina proekologiczna, nie tyl-
ko jako samorząd realizujący 

różne projekty w tym zakresie, 
ale przede wszystkim społecz-
ność świadomych i odpowie-
dzialnych osób troszczących 
się o środowisko – mówi wójt 
gminy Jacek Kaliński. (MN)

Koziański zespół „Walimy w kocioł” w towarzystwie dyrektora Domu Kultury Marka Małeckiego zmierzył się ze sprzątaniem terenu 
obok kapliczki przy ul. Wapiennej. – Szczerze? Masakra! Nie chce się wierzyć, że takie miejsca są w Kozach! Starajmy się wspólnie, by 
takie miejsca nie powstały już nigdy więcej. Po prostu – nie śmiećmy – zrelacjonował zespół muzyczny w mediach społecznościowych.

tereny na odcinku od źródeł rzeki Kozówki po krzyż na ul. Beskidzkiej sprzątali członkowie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Zebrali 22 worki o pojemności 120 l każdy. trafiły do nich 
m.in. odpady wielkogabarytowe, a więc klimatyzator, tapczan, materac, opony, siatka 
z ogrodzenia, fragment karoserii z trabanta czy ponton.

Swoją istotną cegiełkę w akcji sprzątania gminy dołożyli również w niety-
powy sposób druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej. Do stawu w Kamie-
niołomie zarzucili stalowe linki, by wyciągnąć znajdujące się tam opony. 
Ponad 20 trafiło dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków na śmietnik.

W akcję włączyli się członkowie koziańskiego klubu honorowych dawców 
krwi PCK, którzy posprzątali zagajnik w Kozach Gajach. – Dzięki takim 
inicjatywom i wspaniałym ludziom, którym się chce, świat staje się pięk-
niejszy... i czystszy – zgodnie stwierdzili.
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