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ankieta wśród miesZkańców
Co dalej z kamieniołomem?
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Prędkość Pod kontrolą
Przenośne radary będą zbierać dane
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Janowicki Rajd Rowerowy
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zieMiA BieLSKA   ŚLĄSK cieSzYŃSKi

BezPŁATNe PiSMO PrOMOcYJNe

Pod patronatem „Gazety Beskidzkiej”
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Sezon imprez plenerowych w całym regionie

W pierwszy weekend czerwca w Wilamo-
wicach zorganizowano wspólnie dorocz-
ne Święto Powiatu Bielskiego i tradycyj-
ne Wilamowskie Śmiergusty.
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wielka gala sZtuk walki

śmiergusty i święto Powiatu

Międzynarodowa Gala 
MMA Celtic Gladiator 
w Bielsku-Białej w so-
botę 29 czerwca będzie 
składała się z kilkunastu 
atrakcyjnych walk.

str. 15



2 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plczerwiec 2019

aktualności

Wydawca i skład: Medio Press Adam Kliś, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 22. Strona internetowa: www.gazetabeskidzka.pl, e-mail: redakcja@gazetabeskidzka.pl. Redaktor Naczelny: Marcin Nikiel.  
Z-ca Redaktora Naczelnego: Mirosław Łukaszuk. Redaguje: Zespół. Kontakt z redakcją: tel. 510-123-382. Druk: Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.BESKIDZKA

gazeta

region w skrócie

grand Prix dla młodych aktorów
Teatrzyk Dziecięcy „De-

biucik”, działający przy 
Wiejskim Domu Kultury 
w Pisarzowicach, osiągnął 
znaczący sukces podczas 
Międzynarodowego Festi-
walu Teatrów.

Grupa młodych aktorów 
pod kierunkiem Urszuli Ku-
charskiej zdobyła serca ju-

rorów zademonstrowanym 
w trakcie występu wdziękiem 
scenicznym. To zdecydowa-
ło o głównej nagrodzie Grand 
Prix na prestiżowym 18. Mię-
dzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży 
„Wigraszek” w Suwałkach, 
którą podopieczni Teatrzy-
ku Dziecięcego „Debiucik” 

odebrali z rąk prezydent mia-
sta Suwałki.

– To kolejna wspaniała arty-
styczna promocja naszej gmi-
ny daleko poza jej granicami 
– mówi z zadowoleniem bur-
mistrz Wilamowic Marian Trela 
w nawiązaniu do okraszonego 
nie lada sukcesem zakończenia 
teatralnego wydarzenia w śro-
dę 12 czerwca w Suwalskim 
Ośrodku Kultury. (M)

Biegiem  
Po Zdrój

Trasę 10-kilometrowego 
biegu ulicznego oraz górskie-
go półmaratonu na dystansie 
21 km mieli do pokonania 
w niedzielę 9 czerwca uczest-
nicy „Biegu po Zdrój”.

Rywalizacja w Jaworzu 
przeprowadzona została 
już po raz piąty. Cyklicz-
ność imprezy, jak i licz-
ba uczestników na starcie 
– w tym roku pojawiło się 
ich aż ponad 300 – świadczą 
o popularności tego biego-
wego wydarzenia.

Przeszło połowa zawod-
ników zdecydowała się prze-
biec trasę prowadzącą przez 
góry, m.in. szlakami na Błat-
nią, Klimczok i Szyndzielnię, 
o łącznym przewyższeniu 
1245 metrów. Najlepszy czas 
półmaratonu uzyskał Tomasz 

Kawik, który na mecie za-
meldował się nieco ponad 1 
godzinę i 40 minut od startu. 
Na podium bieg ukończyli 
także Marcin Franek i Ma-
rek Paluch.

Słoneczna, upalna wręcz 
aura dała się we znaki tak-
że biegaczom na dystansie 
10 km. Z czasem 35 minut 
i 58 sekund triumfował Ma-
teusz Wolnik, wyprzedzając 

na finiszu w Jaworzu Toma-
sza Wróbla oraz Remigiu-
sza Tańskiego.

„Bieg po Zdrój” odbył się 
przy współpracy z Urzędem 
Gminy Jaworze i Ośrodkiem 
Promocji Gminy, jak rów-
nież dzięki zaangażowaniu 
licznych organizacji i wolon-
tariuszy. Tytularnym part-
nerem była firma sportowa 
Hi-Tec. (R)
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osP łaZy najlePsZe
Dwanaście jednostek OSP 
w gminie Jasienica i jed-
na z zaprzyjaźnionego Ja-
worza w sobotę 8 czerwca 
w Rudzicy wzięło udział 
w dorocznych Gminnych 
Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych.

Zarówno wśród męskich, 
jak i kobiecych drużyn, bez-
konkurencyjna okazała się 
jednostka z OSP Łazy, która 
zdobyła dwa pierwsze miej-
sca w tegorocznych gminnych 
zawodach sportowo-pożarni-
czych. W kategorii Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych 
pierwsze miejsce zdobył ze-
spół z OSP Grodziec.

Prezes Gminnego Oddzia-
łu Związku OSP Janusz Pie-
rzyna, zarazem wójt gminy, 
skorzystał z okazji, aby po-

dziękować strażakom za ich 
służbę, zwracając się szczegól-
nie do tych, którzy w ostatnich 
tygodniach brali udział w akcji 
przeciwdziałania, a następnie 
usuwania skutków katastrofal-
nych deszczów. Dodawał, że 
cieszy zapał młodego pokole-
nia, które coraz chętniej gar-
nie się w szeregi Ochotniczych 

Straży Pożarnych i przy-
gotowuje się do podjęcia 
służby. Zawody przeprowa-
dzone były w dwóch kon-
kurencjach: sztafetowy tor 
przeszkód oraz ćwiczenia bo-
jowe. Druhowie zaprezento-
wali również wysoki poziom 
wyszkolenia, prezentując się 
podczas musztry. (UGJ)
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hodowla ucZnia

Rafał Beniowski, uczeń szkoły w Ka-
niowie w gminie Bestwina, zaprezentował 
swoją hodowlę mrówek podczas podsumo-
wania kampanii pod hasłem „Wiem..., więc 
jestem bezpieczny”.

Podsumowaniu kampanii Śląskiego Kura-
torium Oświaty w gmachu Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach towarzyszyła 
prezentacja ponad 200 kolekcji uczniowskich, 
zebranych w ramach akcji „Kolekcjoner 
czegokolwiek” w całym województwie ślą-
skim. Rafał Beniowski z Kaniowa fascynuje 
się mrówkami. Hodowlę tych społecznych 
owadów zaprezentował już podczas otwar-
cia „Zielonej Pracowni” w swej macierzystej 
szkole. (Red)
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najwyżsZe miejsce gminnej orkiestry dętej
Gminna Orkiestra Dęta 

Gminy Bestwina z siedzibą 
w Kaniowie wygrała w Twor-
kowie i Bohuminie.

Tworków w gminie Krzy-
żanowice i czeski Bohumin 
były 9 czerwca arenami zma-
gań muzyków w ramach VII 

Międzynarodowego Festi-
walu Orkiestr Dętych. Na 
scenie zaprezentowały się 
orkiestry dęte z Gdowa (woj. 
małopolskie), Kłomnic (oko-
lice Częstochowy), Jaworza 
oraz z Czech (z Hradeca nad 
Moravicí, Kopřivnic i Ha-

vířova). Nie zabrakło tak-
że Orkiestry Dętej Gminy 
Bestwina z siedzibą w Ka-
niowie, która decyzją jury 
zdobyła pierwsze miejsce. 
To już kolejne trofeum uta-
lentowanych artystów z gmi-
ny Bestwina. (SL)

samorZądowcy u PreZydenta
Starosta bielski Andrzej 

Płonka, a także wójtowie Jasie-
nicy Janusz Pierzyna i Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz wzięli 
udział w obchodach Dnia Samo-
rządu Terytorialnego, zorgani-
zowanych przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. Starosta bielski 
Andrzej Płonka jednocześnie 

przewodniczył delegacji Związ-
ku Powiatów Polskich, którego 
jest prezesem, został przyjęty 
przez prezydenta w Belwederze.

Dzień Samorządu Teryto-
rialnego przypada 27 maja. 
Przyjęło się, że tego dnia Pre-
zydent RP zaprasza na spotka-
nie wybitnych i zasłużonych 

samorządowców z całej Polski. 
W tym roku w uroczystościach 
w poniedziałek 27 maja wzięli 
udział również samorządowcy 
z naszego regionu.

Dzień Samorządu Teryto-
rialnego został ustanowiony 
przez Sejm RP uchwałą z 29 
czerwca 2000 r. dla upamięt-
nienia pierwszych wyborów 
samorządowych w 1990 r. (Red)

tel. 829-79-55, 829-79-50 

ogłasza nieograniczony przetarg pisemnych ofert  
na ustanowienie prawa odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

1. ul. PODCHORĄŻYCH 13/2, 32,80 m2, PARTER w bud. X-cio piętrowym, 1 pokój,  
cena wywoławcza 100 000,- zł, wadium 5 000,- zł, udział w nieruchomości wynosi  328/187091.

Przetarg odbędzie się w dniu  03.07.2019 r.  o godzinie 1200

Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić n\wymienione warunki: 

złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni do dnia  
02.07.2019 r. do godziny 1300, 

w ofercie należy podać proponowaną cenę cyfrą i słownie, zamieścić oświadczenie o zapoznaniu się 
z „Regulaminem przeprowadzania przetargu…”, do oferty osoby prawnej należy dołączyć aktualny odpis 
z KRS (tj. odpis z ostatnich 3 miesięcy), a do oferty przedsiębiorcy – odpis zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej), oferta powinna zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 
oferenta, uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS lub w innym właściwym rejestrze, dokonać przelewu 
wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 04 1020 1390 0000 6602 0118 2906 – wpływ wadium 
na konto Spółdzielni do dnia 02.07.2019 r. lub wpłacić wadium w Agencji Opłat, która mieści się 
w siedzibie Zarządu Spółdzielni do dnia 03.07.2019 r., do godziny 1030 (prowizja za wpłatę w Agencji 
wynosi 0,5% wpłacanej kwoty, tj. 25,00 zł).

Warunkiem przys tąp ien ia  ze  Spółdz ie ln ią  do  zawarc ia  umowy notar ia lne j 
w celu przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest wpłacenie zaofe-
rowanej wartości w terminie określonym w „Regulaminie przeprowadzania przetargu…”,  
w przeciwnym razie wpłacone wadium staje się własnością Spółdzielni, koszt umowy ponosi strona na-
bywająca.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Szczegółowy tryb przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargu ...” znajdujący się do wglą-
du w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej, z którym to osoba biorąca udział w przetargu 
zobowiązana jest zapoznać się, co potwierdza stosownym oświadczeniem. 

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, a także możliwości obejrzenia oferowanego mieszkania, 
można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni (tel. nr 033 829-79-55, 033 829-
79-73), oraz w Administracji Spółdzielni nr 2 ul. Stawowa 29 (tel. nr 033 818-28-59, 033 815-70-20), 
oględziny mieszkania – 24.06.2019 r., godz. 1500  i 26.06.2019 r., godz. 1100, po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym z Administracją nr 2.

reKLaMa
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xx BeskidZki Festiwal nauki i sZtuki
Warsztaty, wykłady, pokazy laboratoryjne, konkursy, koncerty, wernisaże – jak co roku program Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki  

był wypełniony szeroką ofertą, skierowaną do mieszkańców regionu w każdym wieku.

Festiwalowe zajęcia roz-
poczęła Akademia Młodych 
Talentów, czyli blok zajęć dla 
przedszkolaków i uczniów 
klas szkół podstawowych. 
Najmłodsi festiwalowi goście 
pojawili się licznie w murach 
uczelni i po obowiązkowym 
pasowaniu ich na studentów 
ruszyli na zajęcia.

Tuż przed oficjalną inau-
guracją Festiwalu w piątek 
30 maja ponad 300 śmiałków 
zmierzyło się w VI Beskidz-
kim Dyktandzie o Pióro Pre-
zydenta Miasta Bielska-Białej, 
Tytuł Beskidzkiego Mistrza 
Ortografii i Puchar Rektora 
ATH. Po zakończeniu dyk-
tanda uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać rozmowy z prof. Je-
rzym Bralczykiem, który jak 
co roku objął wydarzenie ho-
norowym patronatem.

Następnie Festiwal ofi-
cjalnie zainaugurował rektor 
Akademii prof. dr hab. Jaro-
sław Janicki, witając gości 
i podkreślając jubileuszowy 
charakter wydarzenia. Rektor 
zauważył, że państwowa uczel-
nia obok prowadzenia badań 
naukowych i kształcenia stu-
dentów pełni także misję dzie-
lenia się swoimi dokonaniami 

i potencjałem z całym otocze-
niem, a także oddziaływania na 
społeczność regionu.

List gratulacyjny Wice-
premiera Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego prof. 
Jarosława Gowina odczytał 
gość inauguracji senator Tade-
usz Kopeć. Przekazał również 
rektorowi symboliczny czek na 
realizację wartego blisko 8 mln 
projektu „Studiuj w górach! – 
Program Rozwoju ATH”. Pro-
jekt zyskał dofinansowanie 
w konkursie Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju. (APF)
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aBsolwenci Z doBrą Pensją
Akademia Techniczno-Huma-
nistyczna zajęła 18. pozycję 
w rankingu najlepiej zarabia-
jących absolwentów polskich 
szkół wyższych.

Jak co roku portal edukacyj-
ny „Perspektywy” przygoto-
wał ranking uczelni wyższych. 
Uwzględnia on 30 wskaźników 
zgrupowanych w siedem kryte-
riów, co czyni z niego jedną z bar-
dziej rzetelnych ocen polskiego 
szkolnictwa wyższego.

W najnowszym Rankingu 
Uczelni Akademickich 2019, 
spośród ponad setki uczelni tego 
typu w Polsce, Akademia Tech-
niczno-Humanistyczna zajęła 
wysokie 18. miejsce w kategorii 

„Ekonomiczne Losy Absolwen-
tów”. Kryterium mierzone jest 
wskaźnikiem wysokości zarob-
ków absolwentów danej uczelni 
oraz wskaźnikami ich zatrudnienia 
według ogólnopolskiego badania 
Ekonomiczne Losy Absolwentów, 
przeprowadzonego przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego z wykorzystaniem danych 
ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy 
parametry badania: zarobki w od-
niesieniu do zarobków w powie-
cie zamieszkania, doświadczenie 
w pracy i ryzyko bezrobocia na tle 
stopy bezrobocia w powiecie za-
mieszkania.

Z badań przeprowadzonych 
według obiektywnych kryteriów 
wynika, że absolwenci Akademii 

Techniczno-Humanistycznej do-
skonale radzą sobie finansowo. – 
Cieszy nas tak wysokie miejsce, 
bo oznacza, że dobrze przygoto-
wujemy naszych absolwentów do 
wykonywania zawodu, a prze-
cież to najważniejsza rola każdej 
uczelni. Mamy bogatą ofertę edu-
kacyjną, program staży i praktyk 
podejmowanych we współpracy 
z biznesem, a także możliwo-
ściami rozwijania naukowych 
pasji studentów w licznych ko-
łach naukowych i organizacjach 
studenckich. W kreowaniu karie-
ry zawodowej studentów bardzo 
pomocne jest Biuro Karier ATH, 
które organizuje liczne szkolenia 
i warsztaty z doradztwa zawodo-
wego, a także cieszące się dużym 
zainteresowaniem Targi Pracy – 
wyjaśnia rektor ATH prof. Jaro-
sław Janicki.

Rankingi uczelni uwzględniają 
znacznie więcej kryteriów, m.in. 
prestiż, potencjał naukowy, wa-
runki kształcenia czy umiędzyna-
rodowienie. W tych kategoriach 
stosunkowo niewielka i młoda 
bielska uczelnia nie ma takiego 
potencjału, aby mogła uzyskać 
znaczącą liczbę punktów w ran-
kingu, dorównującą uczelniom 
z dużych ośrodków. (MS)

Powstała rada ucZelni
S e n a t  A k a d e m i i 

Techniczno-Humani-
stycznej wybrał człon-
ków pierwszej Rady 
Uczelni .  Powołanie 
Rady to jedno z zadań, 
które stawia przed szko-
łami wyższymi nowo 
uchwalona Konstytucja 
dla nauki.

Rada to całkowi-
cie nowy organ, jaki 
wprowadzony został 
nową ustawą Prawo 
o szkolnictwie wyż-
szym i nauce, czyli tzw. 
Konstytucją dla nauki. 
Zgodnie z nią zadaniem 
Rady będzie monito-
rowanie gospodarki fi-
nansowej i zarządzania 
uczelnią, a także wska-
zywanie kandydatów 
na rektora, zaopiniowa-
nych uprzednio przez Se-
nat. Rada będzie również 
opiniować projekt statutu 
oraz strategii Akademii. 
W ten sposób zdefi-
niowane przez ustawę 
kompetencje powodują, 
iż staje się ona organem 
kluczowym dla funkcjo-
nowania uczelni.

Co istotne, do Rady 
powoływane są także 
osoby z zewnątrz środo-
wiska akademickiego. 
Senat Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej 
zdecydował o sześcio-
osobowym składzie, 
z czego trzy osoby są 
przedstawicielami oto-
czenia społeczno-go-
spodarczego, znanymi 
przedsiębiorcami i dzia-
łaczami gospodarczymi 
i społecznymi: Andrzej 
Graboś, prezes Polmo-
tors, Janusz Targosz, 
prezes Regionalnej Izby 
Handlu i  Przemysłu 
w Bielsku-Białej, a także 

Janusz Szymura, prezes 
firmy Rekord SI. Resz-
tę składu Rady Uczelni 
dopełniają pracownicy 
Akademii Techniczno-
-Humanistycznej: prof. 
dr hab. n.med. Marek 
Kawecki, prof. ATH dr 
hab. Michał Kopczyk 
oraz prof. ATH dr hab. 
inż.  Józef Myrczek. 
W skład Rady Uczel-
ni zawsze wchodzi też 
Przewodniczący Samo-
rządu Studenckiego, jest 
nim Hubert Rzeszótko.

Rada rozpoczęła dzia-
łalność w czerwcu, jej 
kadencja potrwa do 31 
grudnia 2020 r. (APF)

Prof. JARoSłAw JAnicki, rektor ATH:
Rada Uczelni to nowe gremium, wprowadzone ustawowo, 
bardzo ważne dla funkcjonowania każdej uczelni i wypra-
cowania przez nią strategii na kolejne lata. dlatego zde-
cydowaliśmy się na włączenie w skład Rady osób znanych 
i cenionych w środowisku naszego regionu. Są to osoby, 
które od wielu lat ściśle współpracują z Akademią, toteż 
dobrze znają jej bieżącą działalność, także możliwości i 
potencjał czy problemy. Jestem przekonany, że pozwoli 
to na budowanie trwałych relacji z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym, a przede wszystkim będzie gwarantem 
rozwoju naszej uczelni.



NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

rondo trZeciego sZeregu

Na początku czerwca Rada Miejska Bielska-
-Białej jednogłośnie zadecydowała, że jedno 
z rond w centrum miasta będzie nosić nazwę 
„Trzeciego Szeregu Solidarności”. Jest to reali-
zacja postulatu Zarządu Regionu, zgłoszonego 
w 2012 r., popartego przez m.in. dawnych dzia-
łaczy podziemnej „Solidarności”, Stowarzysze-
nie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, a także 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Rondo znajduje się obok bielskiego ratusza, 
w ciągu ulicy Romana Dmowskiego. Uchwała 
Rady jeszcze nie weszła w życie, ale już teraz 
warto przypomnieć, co oznacza ta nazwa, czym 
był podbeskidzki „Trzeci Szereg”. Jak w swo-
jej uchwale napisał Zarząd Region: Podziemna 
Regionalna Komisja Wykonawcza „Trzeci Sze-
reg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie 
działała nieprzerwanie od pierwszych tygodni 

stanu wojennego aż po ponowną legalizację 
„Solidarności” w kwietniu 1989 roku. Była to 
jedna z największych konspiracyjnych struktur 
podziemnych „Solidarności” w Polsce. Skupiała 
ludzi, którzy nie szczędząc swych sił, zdrowia 
i wolności, prowadzili działalność w podziem-
nych strukturach NSZZ „Solidarność” walcząc 
o wolność naszej Ojczyzny. Wielu członków 
i współpracowników „Trzeciego Szeregu” po-
niosło dotkliwe represje, wielu z nich do dziś 
jest nieznanych. Nadanie imienia „Trzeciego 
Szeregu Solidarności” jednemu z bielskich rond 
byłoby symbolicznym uhonorowaniem postawy 
i ofiary tych ludzi.

Z kolei w liście prezes IPN Jarosław Szarek 
pisze: …Dziedzictwo zmagań o niepodległą Pol-
skę jest fundamentalną częścią naszej pamięci 
narodowej. Ich ostatni etap rozpoczęty obudze-
niem nadziei podczas czerwcowej pielgrzymki 
do Ojczyzny Jana Pawła II w 1979 roku, czego 
owocem stał się ogólnonarodowy ruch „Solidar-
ności”, którego nie udało się zdławić przemocą 
podczas stanu wojennego i następnych lat ko-
munistycznych represji, wymaga szczególne-
go upamiętnienia.

Na tej drodze podbeskidzka „Solidarność” 
w latach 1980-1989 zapisała znaczącą i chwa-
lebną kartę. Tym większe uznanie należy się 
ludziom, którzy podjęli działania po 13 grud-
nia 1981 r., kiedy groziło to wieloletnim wię-
zieniem. Taką cenę płacili też ci nieliczni, 
skupieni w podziemnej Regionalnej Komisji 
Wykonawczej Trzeci Szereg NSZZ „Solidar-
ność” Region Podbeskidzie (popularnej zwanej 
Trzecim Szeregiem „Solidarności”), tworzo-
nej przez ludzi pracy Podbeskidzia. Tworzyli 
konspiracyjne struktury związkowe, wydawali 
podziemne biuletyny, nie zważając na repre-

sje, podtrzymywali nadzieję, a domagając się 
powrotu „Solidarności” przybliżali nas ku nie-
podległej Polsce.

Pamięć o wszystkich, skupionych w „So-
lidarności”, którzy nie poddali się komu-
nistycznej przemocy jest nie tylko naszym 
obowiązkiem, ale wyrazem wdzięczności za 
niepodległą Polskę.

Instytut Pamięci Narodowej wyraża uzna-
nie i podziękowanie inicjatorom nadania ron-
du w Bielsku-Białej nazwy „Trzeciego Szeregu 
Solidarności” oraz deklaruje dalsze wsparcie.

Czas wreszcie zacytować encyklopedyczne, 
z konieczności bardzo skrótowe hasło, dotyczą-
ce „Trzeciego Szeregu”.

Regionalna Komisja Wykonawcza „Trzeci 
Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeski-
dzie. Struktura, powstała po 13 grudnia 1981 

roku, istniejąca aż do relegalizacji związku 
w kwietniu 1989 roku. Była to najdłużej dzia-
łająca i najbardziej aktywna podziemna struk-
tura w regionie Podbeskidzie (czyli na terenie 
woj. bielskiego), a także jedna z większych 
w skali całego kraju.

Zalążki RKW zaczęły powstawać jeszcze 
w grudniu 1981 roku. Grupę założycielską sta-
nowili szeregowi działacze związkowi z biel-
skiej Fabryki Samochodów Małolitrażowych 
– przede wszystkim Jerzy Binkowski, Janusz 
Kudełko, Grzegorz Jaroszyński i Antoni 
Włoch. Do działania pozyskiwali kolejnych 
ludzi, w tym zwłaszcza z innych zakładów 
pracy Bielska-Białej i województwa. W mar-
cu 1982 roku rozpoczęli wydawanie biuletynu 
„Solidarność Podbeskidzia” (powyżej repro-
dukcja winiety tego pisma). Skład „założyciel-
ski” ulegał częstym zmianom (powodowany 
m.in. aresztowaniami). Do Jerzego Binkow-
skiego, pełniącego funkcję szefa RKW, do-
szli m.in. Józef Białek, Jerzy Borowski, 
Adam Pawlik, Józef Wróbel, Tadeusz Kręci-
chwost i Karol Duda. Później struktury rozro-
sły się jeszcze bardziej. W skład kierownictwa 
wchodzili m.in. Jerzy Binkowski (przewodni-
czący), Kazimierz Paszek (zastępca), Adam 
Pawlik (zastępca), Karol Duda (finanse), Je-
rzy Borowski (poligrafia), Józef Wróbel (ra-
dio), Józef Białek. W gronie najbliższych 
współpracowników „Trzeciego Szeregu” byli 
m.in. Ryszard Basior, Barbara Baścik, Adam 
Baścik, Teresa Binkowska, Andrzej Kralczyń-
ski, Tadeusz Kręcichwost, Teresa Michalec, 
Józef Michłanowicz, Magdalena Pawlik, Zbi-
gniew Satława, Jadwiga Skowrońska, Graży-
na Staniszewska, Teresa Szafrańska, Michał 
Wołyniec i inni.            c.d. na następnej stronie

2520 cZy 2450 Złotych…

jaka Płaca minimalna?
Związki zawodowe chcą, by w przyszłym 
roku płaca minimalna wynosiła 2520 złotych. 
Rząd proponuje zaś 2450 złotych. Ile więc bę-
dzie wynosiła płaca minimalna w 2020 roku?

Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły 
wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagro-
dzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wyna-
grodzenia, także w państwowej sferze budżetowej 
w 2020 roku. Powinny wynieść odpowiednio: 8,6 
proc., 12 proc. i 15 proc. Centrale oczekują też sys-
temowego zagwarantowania waloryzacji najniż-
szych świadczeń emerytalno-rentowych.

W piśmie skierowanym do minister Elżbie-
ty Rafalskiej Solidarność, OPZZ i Forum ZZ 
oczekują wzrostu wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej o 8,6 proc, a w samej budżetówce 
co najmniej o 15 proc. Dla porównania w roku 
2019 było to połowę mniej, a w niektórych ob-
szarach nawet trzykrotnie mniej.

Płaca minimalna powinna wzrosnąć co naj-
mniej o 12 proc., czyli 270 zł, co daje kwotę 
brutto 2520 zł (1823 zł netto). Jest to zgodne 
z mechanizmem dojścia do relacji 50 proc. pła-
cy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia.

Związki zawodowe domagają się też minimal-
nej waloryzacji rent i emerytur na poziomie nie 
mniejszym niż średnioroczny wskaźnik cen towa-
rów i usług w 2019 r., powiększony o co najmniej 
50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagro-
dzenia za pracę w 2019 r. Jednocześnie oczekują 
– zwracając uwagę na nieefektywny obecny sys-
tem – systemowego zagwarantowania waloryzacji 
najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Kilka dni później rząd zaproponował pod-
niesienie płacy minimalnej z obecnego pozio-
mu 2250 złotych do wysokości 2450 złotych, 
co oznacza „na rękę” 1774 zł. Teraz sprawa ta 
będzie omawiana na forum Rady Dialogu Spo-
łecznego.

Festyn ZwiąZkowy Za nami

W sobotę 8 czerwca odbył się w Żywcu tra-
dycyjny, doroczny Festyn Związkowy NSZZ 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie. W tym 
rodzinnym spotkaniu uczestniczyło około tysią-
ca osób, reprezentujących „Solidarność” z za-
kładów pracy całego regionu.

Podczas imprezy zorganizowane zostały za-
bawy dla dzieci oraz konkursy zarówno dla naj-
młodszych, jak i dorosłych.

Festyn odwiedzili zaproszeni goście, a wśród 
nich europosłanka Jadwiga Wiśniewska, wi-
ceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed, burmistrz Żywca Antoni Szla-
gor, a także wiceprzewodnicząca „Solidarności” 
zaprzyjaźnionego Regionu Częstochowskiego 
Dorota Kaczmarek.

Pogoda dopisała i wszyscy uczestnicy świet-
nie się bawili. Zapraszamy za rok.

Zmarł Franek kumorowicZ
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 21 

maja 2019 r. zmarł Franciszek Kumorowicz, 
przez wiele lat związany z „Solidarnością” 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyj-
nym w Bielsku-Białej. Miał 65 lat.

W latach osiemdziesiątych Franek Ku-
morowicz był kierowcą w bielskim MPK 
i członkiem tamtejszej „Solidarności”. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego zabezpieczył 
i ukrył w swoim domu tablicę, upamiętniającą 
strajk w MPK w sierpniu 1980 r., znajdują-
cą się na budynku zajezdni. Współpracował 
z podziemną „Solidarnością”, a także z po-

wstałą w połowie lat 80. w Bielsku-Białej 
Opozycyjną Organizacją „Wola”.

Na przełomie 1988 i 1989 r. był inicjato-
rem wznowienia działalności „Solidarności” 
w MPK, członkiem Regionalnej Komisji Or-
ganizacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu 
Podbeskidzie i przewodniczącym Komisji 
Zakładowej MPK.

Franciszek zmarł 21 maja, zaledwie 
dwa miesiące po przejściu na emeryturę. 
Jego pogrzeb odbył się 24 maja w kaplicy 
na cmentarzu parafialnym w Bielsku-Bia-
łej Lipniku.
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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

RKW zajmowało się pomocą dla repre-
sjonowanych i ich rodzin, zbierała składki 
w zakładach, wydawała podziemne biuletyny 
„Solidarność Podbeskidzia” (w 1983 roku był 
to już tygodnik!) oraz „Serwis Informacyjny 
RKW”, organizowała kolportaż wydawnictw 
własnych oraz sprowadzanych z innych regio-
nów. Na początku 1983 roku podbeskidzka 
„Solidarność” rozpoczęła 
emisję audycji radiowych 
z nadajnika, sprowadzone-
go z Francji.

W drugiej połowie 1983 
roku struktury zostały roz-
bite, a ponad stu działaczy 
podziemnej „S” zosta-
ło zatrzymanych. Część 
wypuszczono z braku do-
wodów, część wyszła po 
ustnym „ujawnieniu swej 
działalności”. Wobec 32 
osób Prokuratura Woje-
wódzka w Bielsku-Białej 
w kwietniu 1984 r. spo-
rządziła akty oskarżenia, 
zarzucając kierownictwo w nielegalnym 
związku. Faktycznie wśród tych osób była 
większość kierownictwa RKW. Po wielomie-
sięcznym śledztwie i rozpoczęciu procesu czę-
ści jego uczestników objęła amnestia w 1984 
roku. Znaczna część oskarżonych wyemigro-
wała.

Po aresztowaniach w lecie 1983 roku pra-
cę w RKW kontynuowali Jan Frączek i An-
drzej  Kralczyński  wraz z  Edwardem 
Polakiem oraz Stanisławem Zarzyckim. Wyda-
wanie „Solidarności Podbeskidzia” przejęła Gra-
żyna Staniszewska. RKW nadal zajmowała się 
zbieraniem składek, pomocą represjonowanym, 
kolportażem, akcjami ulotkowymi.

Kolejne uderzenie nastąpiło we wrześniu 
1985 roku. Aresztowano Jana Frączka, Andrzeja 
Kralczyńskiego i Edwarda Polaka. W więzie-
niach spędzili ponad rok. W tym czasie działanie 

RKW to praktycznie tylko regularne wydawanie 
„Solidarności Podbeskidzia”.

Po amnestii wrócił wcześniejszy skład Regio-
nalnej Komisji Wykonawczej, ale jednocześnie 
jego członkowie stali się uprawomocnionymi 
przez tajne struktury „jawnymi rzecznikami pod-
beskidzkiej Solidarności” (listopad 1986). Ten 
stan trwał aż do powstania Regionalnej Komisji 

Organizacyjnej NSZZ „S” 
(październik 1988) i póź-
niej relegalizacji NSZZ 
„Solidarność”.

Oficjalnie Regional-
na Komisja Wykonawcza 
„Trzeci Szereg” NSZZ 
„Solidarność” nigdy nie 
zakończyła swej działal-
ności, nie ujawniono też 
nigdy oficjalnie jej kolej-
nych składów.

Na koniec jeszcze kil-
ka słów na temat samej 
nazwy – „Trzeci Szereg”. 
Oddajmy głos pierwszemu 

szefowi tej struktury, Jerzemu Binkowskiemu: – 
Pierwszy szereg działaczy to byli ci, którzy dzia-
łali legalnie przed stanem wojennym i zostali 
internowani, drugi szereg uformował się zaraz 
po wprowadzeniu stanu wojennego i zosta-
li aresztowani zanim cokolwiek zrobili, mieli 
w swych szeregach kapusia. My byliśmy bez-
piece zupełnie nieznani (oprócz Antka Włocha) 
i dlatego działaliśmy prawie dwa lata. Na kolej-
nym spotkaniu, chyba w lutym 1982 roku, Antek 
Włoch zaproponował nazwę Trzeci Garnitur, 
ale mnie przyszedł do głowy Trzeci Szereg – 
nie wiedząc o tym, że ta nazwa była już użyta 
w dalekiej przeszłości. No i tak już zostało.

Znajdujące się w centrum Bielska-Białej ron-
do „Trzeciego Szeregu Solidarności” upamięt-
niać będzie tych wszystkich, którzy w latach 
stanu wojennego walczyli o wolną Polskę i o 
„Solidarność”.

Pomóżmy wiktorii
Potrzebna jest pomoc dla 3,5-letniej Wiktorii, 

wnuczki naszych przyjaciół, Magdy i Adama 
Pawlików, zasłużonych działaczy podziemnej 
„Solidarności”. Czasu jest niewiele.

Trwa zbiórka pieniędzy na operację 3,5-let-
niej Wiktorki. Dziewczynka na skutek choroby 
genetycznej (neurofibromatoza) ma bardzo znie-
kształconą nóżkę, nie może chodzić, jeździ na 
wózku inwalidzkim. Grozi jej amputacja.

Jedyną szansą na to, aby Wiktoria kiedykolwiek 
chodziła, jest operacja – niestety, bardzo kosz-
towna. Do końca lipca trzeba zebrać 333 000 zł. 
Pieniądze te są zbierane na stronie internetowej po-
przez Fundację Siepomaga. Oto link do tej strony: 
www.siepomaga.pl/wiktoria-widulinska. 
Tam są wszystkie szczegóły dotyczące Wik-
torki i jej dramatu.

Apelujemy o solidarność z Wiktorką i jej ro-
dziną – pomóżmy poprzez wpłaty, a także po-
przez rozpowszechnianie tego linku na stronach 
internetowych oraz poprzez Facebooka.

PiłkarZe Z silesii najlePsi
W sobotę 15 czerwca na boisku Pod Wałką 

w Cieszynie odbył się kolejny, doroczny tur-
niej piłki nożnej podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”. Piętnaście drużyn, wystawionych przez 
zakładowe organizacje naszego związku z ca-
łego Podbeskidzia, walczyło o Puchar Prze-
wodniczącego Zarządu Regionu. Ostatecznie 
trafił on do reprezentacji „Solidarności” z cze-
chowickiego Przedsiębiorstwa Górniczego 
„Silesia”.

W cieszyńskim turnieju – zorganizowanym 
przy iście afrykańskiej  pogodzie – wzięło udział 
ponad 150 piłkarzy, skupionych w piętnastu dru-
żynach, wystawionych przez zakładowe komisje 
„Solidarności” z różnych stron Podbeskidzia. 
Były to reprezentacje bielskich spółek Nemak, 
Proseat i Aluprof oraz Miejskiego Zakładu Ko-
munikacyjnego w Bielsku-Białej, spółki Ap-
tiv z Jeleśni (dwie drużyny), żywieckiej spółki 
Hutchinson 1, Przedsiębiorstwa Górniczego „Si-
lesia” w Czechowicach-Dziedzicach oraz z cie-
szyńskich spółek PPG Polifarb (dwie drużyny)  
i Celma-Indukta, a także Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Cieszynie.

W finale spotkały się drużyny PPG Polifarb 
i PG Silesia. Mecz wraz z dogrywką zakończył 
się bezbramkowym remisem, a w serii rzutów 
karnych lepsi okazali się reprezentanci czecho-
wickiej Silesii. Równocześnie zawodnik z tej 

drużyny Marcin Zarychta z dorobkiem ośmiu 
zdobytych bramek został uznany najlepszym 
strzelcem turnieju. Warto dodać, ze golkiper tej 
drużyny Marcin Janusz był najlepszym bramka-
rzem rozgrywek – w sześciu meczach nie puścił 
ani jednej bramki.

W walce o trzecie miejsce drużyna Celmy-
-Indukty pokonała piłkarzy z Hutchinsona 2:0.

Puchary dla zwycięzców wręczali członek 
Prezydium Zarządu Regionu Piotr Gołąb, szef 
cieszyńskiego oddziału „S” (i równocześnie 
główny organizator rozgrywek) Michał Marek 
oraz przewodniczący oddziału skoczowskiego 
Czesław Chrapek. Gościem specjalnym turnieju 
był starosta cieszyński Mieczysław Szczurek.

Zwycięska drużyna, reprezentująca „Solidarność” Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w czechowicach-
dziedzicach.

Pracownicy PocZty Polskiej 
Protestują

Kilkuset członków „Solidarności” Poczty 
Polskiej z całego kraju, w tym 40-osobowa 
reprezentacja Regionu Podbeskidzie, wzięło 
udział w pikiecie protestacyjnej, zorganizowa-
nej 14 czerwca przed Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów w Warszawie. Związkowcy w ten 
sposób wyrazili swe niezadowolenie z powodu 
poziomu wynagrodzeń, a także z faktu braku 
pomocy ze strony rządu.

W trakcie pikiety delegacja związkowców 
udała się do siedziby premiera, by wręczyć 
mu petycję. – Poczta Polska jest wielkim za-
kładem pracy, który jest pod auspicjami Rządu 
RP. W petycji domagamy się m.in. natych-
miastowej renegocjacji zakładowego układu 
zbiorowego pracy, podwyżki wynagrodzenia 
podstawowego, rzeczowej debaty o przyszłości 
Poczty Polskiej, realnego sprawowania nadzo-

ru nad organami zarządzającymi spółką, czy 
przywrócenia statusu urzędnika państwowego 
pracownikom Poczty Polskiej – podkreśla Bo-
gumił Nowicki, przewodniczący Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Poczty Polskiej.

Pamięć o wszystkich, 
skupionych w 
„Solidarności”, 
którzy nie poddali 
się komunistycznej 
przemocy, jest nie tylko 
naszym obowiązkiem, 
ale wyrazem 
wdzięczności za 
niepodległą Polskę.
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PoWiat BiElSki

hala dla mistrZów sPortu
Dobiega końca budowa hali sportowej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, będzie można z niej korzystać już we wrześniu, 

gdy uczniowie powrócą po wakacjach do szkoły.

Nowy obiekt przechodzi 
już niezbędne procedury od-
bioru i, jak zapewnia dyrektor 
szkoły Jarosław Konior, wraz 
z pierwszym dzwonkiem bę-
dzie można bez przeszkód 
rozpocząć wszechstronne tre-
ningi. – Szkoła z roku na rok 
osiąga coraz lepsze wyniki 
szkoleniowe, zwłaszcza w dys-
cyplinach, które zawsze były 
znakiem rozpoznawczym re-
gionu, m.in. narciarstwie czy 
skokach. Dla zapewnienia od-
powiednich warunków do tre-
ningów przez cały rok młodym 
mistrzom sportu i przyszłym 
olimpijczykom hala była nie-
zbędna. Cieszę się, że udało się 
ją zbudować, uzyskując wspar-
cie finansowe, bez czego było-
by to bardzo trudne. Nie mam 
wątpliwości, że taka baza bę-

dzie miała ogromny wpływ na 
rozwój sportowy uczniów – 
mówi starosta bielski Andrzej 
Płonka, któremu podlega SMS.

Inwestycja kosztowała po-
nad 6 mln zł, z czego dwie 
trzecie stanowi dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki, a resztę pokrywa 
budżet Powiatu Bielskiego. 
Dzięki temu w ciągu dwóch 
sezonów budowlanych po-

wstał cały kompleks, którego 
główną częścią oczywiście 
jest przestronna i nowocze-
sna hala sportowa o długości 
blisko 40 m. Pozwoli ona na 
przeprowadzanie treningów 
zgodnie z planem wyznaczo-
nym przez trenerów.

Nie bez znaczenia dla re-
alizacji rozwoju sportowego 
młodych zawodników będzie 
również możliwość skorzysta-
nia z zaplecza, jakie powstało 
w całym obiekcie, m.in. strefy 
kompleksowej odnowy biolo-
gicznej, siłowni, mniejszych 
sal do ćwiczeń. Zapewnione 
zostało ponadto pełne zaplecze 
szatniowo-sanitarne, a także 
magazyny ze sprzętem.

Do nowego budynku prze-
niesiony zostanie sekretariat 
szkoły i gabinet dyrektora, 

osobny pokój przewidziano 
dla szkolnych trenerów. Co 
istotne, dzięki połączeniu 
z obecnym budynkiem szkoły 
do nowej części będzie można 
przejść bez konieczności wy-
chodzenia na zewnątrz.

Szkołę w pełnej okazało-
ści będzie można zwiedzić 25 
września, na kiedy to przewi-
dziano uroczystość 20-lecia 
SMS, połączoną z otwarciem 
nowego obiektu. W roku edu-
kacyjnym 2019/2020 prowa-
dzone będzie tu szkolenie 
sportowe na poziomie liceal-
nym oraz najstarszych rocz-
ników szkoły podstawowej 
z uwzględnieniem dyscyplin 
zimowych – skoków i biegów 
narciarskich, kombinacji nor-
weskiej, narciarstwa alpej-
skiego oraz snowboardu. (łU)
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Hali sportowej Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach bardzo dotąd brakowało. Powstały już 
obiekt umożliwi jeszcze efektywniejszą realizację treningowych założeń.

jednogłośne aBsolutorium
Zarząd Powiatu Bielskiego 
ze starostą Andrzejem Płon-
ką na czele otrzymał jed-
nogłośne absolutorium od 
radnych Powiatu Bielskiego.

Na sesji absolutoryjnej po 
raz pierwszy radni rozpatry-
wali Raport o stanie Powia-
tu Bielskiego za 2018 rok, 
przygotowany przez Zarząd 
Powiatu. Relacjonując go 
starosta podkreślił stały po-
stęp w rozwoju infrastruktu-
ry i stanu w tych dziedzinach, 
za które odpowiada staro-
stwo, tak pod względem 
technicznym, obsługi admi-
nistracyjnej czy też zakresu 
świadczonych wobec miesz-
kańców usług.

W głosowaniu radni po-
wiatowi jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu w Biel-
sku-Białej wotum zaufania 

za 2018 rok. Starosta Andrzej 
Płonka podziękował za udzie-
lone poparcie. Warto przypo-
mnieć, że w przeciwieństwie 
do samorządu gminnego 
w powiatach zarząd wybiera-
ny jest przez Radę Powiatu, 
a nie w bezpośrednich wybo-
rach starosty. To oznacza, że 
w swoich działaniach musi 

uzyskać poparcie większości 
radnych. – Tym bardziej ce-
nię sobie to poparcie, że zo-
stało udzielone jednogłośnie 
– mówi starosta.

Następnie Rada Powiatu 
rozpatrzyła sprawozdanie fi-
nansowe oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu powiatu 
bielskiego za 2018 rok. Był 
to największy jak dotąd bu-
dżet Powiatu Bielskiego, wy-
datki przekroczyły 143 mln 
zł. Najwyższą pozycją w bu-
dżecie były zadania drogowe, 
na które przeznaczono ponad 
50 mln zł, czyli o prawie 17 
mln zł więcej niż w poprzed-
nim roku. Najwyższy udział 
miały zadania inwestycyjne. 
Drugą pozycją pod względem 
poniesionych wydatków była 
oświata – prawie 35,7 mln zł. 
I tu wydano więcej, niż w po-
przednim roku – o 5,9 mln zł, 
co także wynikało z realizacji 
inwestycji. (JJ)

młodZi turyści na górskich sZlakach
XIX edycja Powiatowego 

Rajdu Górskiego zgromadziła 
ponad półtorej setki uczestni-
ków. Jak zwykle wzięli w nim 
udział uczniowie szkół z gmin 
powiatu bielskiego.

Tego dnia dopisała nie tylko 
piękna, słoneczna pogoda, ale 
i świetne nastroje dzieci i mło-
dzieży, którzy wraz z opiekuna-
mi i przewodnikami wybrali się 
w sobotni poranek czerwcowy 
w góry. W tegorocznej edycji 
rajdu udział wzięło 156 uczest-
ników. Tym razem jego meta 
znajdowała się przy Ranczu 
Błatnia, gdzie na uczestników 
rajdu oczekiwali organizatorzy: 
PTTK Oddział „Podbeskidzie” 
oraz Biuro ds. Promocji Powia-
tu na czele z kierownik Jolantą 
Konior. Jak zawsze wszystkim 
wytrwałym piechurom zapew-
niono ciepły posiłek oraz kon-
kursy z nagrodami.

Nie zabrakło turnieju wie-
dzy turystycznej o powiecie 
bielskim oraz stałego punktu 
programu – prezentacji wokal-
nych. Szczególnym uznaniem 

cieszył się występ młode-
go rapera Kacpra o pseudo-
nimie artystycznym „Łysy”, 
wychowanka Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego 
w Jaworzu, który zaprezento-
wał swój autorski utwór hipho-
powy.

Podczas uroczystego pod-
sumowania miała miejsce wy-
jątkowa sytuacja: oba puchary 
Starosty Bielskiego Andrzeja 
Płonki, dla najliczniejszej dru-
żyny oraz dla najliczniej repre-
zentowanej szkoły, otrzymała 

grupa ze Szkoły Podstawowej 
im. B. Chrobrego w Rybarzo-
wicach. Organizatorzy podzię-
kowali wszystkim uczestnikom 
za udział w rajdzie i zaprosili 
do udziału w Powiatowym Je-
siennym Rajdzie „Brązowe-
go Liścia”, który tradycyjnie 
odbędzie się na początku paź-
dziernika. Podkreślali, że gór-
skie wędrówki kształtują nie 
tylko ciało, ale i charakter oraz 
zachęcali młodzież do dalsze-
go odkrywania piękna beskidz-
kich szlaków. (MwZ)

Powiat dla dZieci
Biuro ds. Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej z myślą o dzieciach zorganizowało 
na początku czerwca imprezę sportowo-rekreacyjną 
„wszystkie dzieci nasze są”. Jak wyjaśnia starosta 
Andrzej Płonka, spotkanie skierowane było do tych 
najmłodszych mieszkańców regionu, o których w dniu 
dziecka nie wolno zapomnieć: podopiecznych Zespo-
łu Pogotowia opiekuńczego w Bielsku-Białej, domu 
dziecka z Bielska-Białej oraz  ośrodka Pomocy dziecku 
i Rodzinie w czechowicach-dziedzicach.
w sympatycznej atmosferze dzieci rywalizowały w 

biegu na 60 metrów, rzucie piłeczką palantową, skoku 
w dal, żonglerce piłką nożną i hula hop. nie mogło 
zabraknąć również mini turnieju halowej piłki nożnej. 
w zawodach przede wszystkim liczyła się integracja i 
dobra zabawa. wśród dziewcząt z rocznika 2003-2004 
w wieloboju lekkoatletycznym zwyciężyła Liliana Po-
kusa, a wśród młodszych Amelia łaźny, natomiast 
wśród chłopców w swoich rocznikach najlepszymi 
okazali się: dariusz Asiesiukiewicz, dawid Giemuła, 
Szymon i dominik Horodecki, zaś w konkursie hula 
hop Agnieszka wuss. w turnieju piłki nożnej zwycię-
żyli młodzi zawodnicy z ul. Pocztowej. (JJ)
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Przy pięknej, słonecznej aurze przebiegł XiX Powiatowy Rajd Górski, którego 
uczestnicy spotkali się na mecie przy Ranczu Błatnia.
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AndRZeJ PłonkA,
starosta bielski:

To był kolejny zauważalny do-
bry etap w rozwoju Powiatu 
Bielskiego, obejmujący wiele 
dziedzin funkcjonowania Staro-
stwa Powiatowego i wszystkich 
jego jednostek. Poczyniliśmy 
wiele inwestycji, poprawiają-
cych stan w tych dziedzinach, 
które podlegają samorządowi 
powiatowemu, tj. dróg, placó-
wek oświatowych i leczniczych. 
Mimo wielu trudności, związa-
nych m.in. z niewystarczającym 

finansowaniem naszych zadań, 
cały czas w administrowaniu 
zadaniami powiatu służymy 
mieszkańcom na satysfakcjo-
nującym ich poziomie. wiemy 
o tym, bowiem element jakości 
obsługi mieszkańców stanowi 
istotne kryterium oceny w ogól-
nopolskim rankingu Związku 
Powiatów Polskich, w którym 
to w 2018 r. zajęliśmy wysokie 
iV miejsce w kraju. i warto pod-
kreślić, że co roku zajmujemy w 
tym rankingu wysokie pozycje. 
To pozytywnie mobilizuje do 
dalszej pracy.
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wędkarski dZień dZiecka

Z okazji Dnia Dziecka 
na kaniowskim „Oczku” 
wędkarskie Stowarzy-
szenie „Kaniowski Karp 
Królewski” im. A. Ga-
scha zorganizowało 
tradycyjne zawody węd-
karskie dla dzieci.

Trójka zwycięzców, 
Klaudia Gawor, Olaf 
Krawczykiewicz i Jakub 
Zbijowski, ale też pozo-
stałych blisko 80 małych 
wędkarzy odebrało nagro-

dy. Połowa z nich mogła 
poszczycić się przynaj-
mniej jedną złowioną 
rybą. W kontakcie z tym 
pięknym sportem pomocne 
stały się rady rodziców lub 
dziadków, którzy licznie 
towarzyszyli zawodnikom. 
Cały dzień rywalizacji 
upłynął przy słonecznej 
pogodzie, co tym bardziej 
przysłużyło się relaksowi 
rodzin nad wodą w iście 
piknikowej atmosferze.

– Zawody mają już 
swoją tradycję, uczą 
najmłodszych szacun-
ku do przyrody. Liczy-
my, że wkrótce staną się 
pełnoprawnymi wędka-
rzami, nie tylko z przy-
wilejem łowienia ryb, 
a l e  i  o b o w i ą z k a m i 
dbania tak o stan ryb 
w akwenach, jak i całą 
okolicę otaczającą brze-
gi – mówi wójt Artur 
Beniowski. (SL)

gmina BEStWina

Powstaje Park miniatur
W Bestwinie na terenach za budynkiem Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka powstaje  

własny Park Miniatur.

Na tyłach Muzeum ekipa 
budowlana wyrównała teren 
i zbudowała podstawy pod 
miniatury ważnych obiektów 
gminy Bestwina – kościołów 
(w skali 1 do 15) i dworu pa-
łacu Habsburgów (1 do 20). 
Modele zostaną podświetlo-
ne, wokół zainstalowane będą 
ławki i latarnie parkowe, tabli-
ce informacyjne przybliżające 
historię regionu. Zasadzona 
zieleń została tak wybrana, 

aby służyć też sąsiedniej Pa-
siece Słowiańskiej, tradycyjnej 
dla tego obszaru, gdzie także 
prowadzone są zajęcia plene-
rowe, jak również ma przybli-
żyć roślinność typową w tym 
regionie, ozdobną i związaną 
ze stawami.

Wyżej stanęła już za-
daszona wiata,  gdzie po 
zwiedzaniu Parku Miniatur 
będzie można przeprowadzać 
prelekcje dla uczestników. 

Będą słuchać opowieści nie 
tylko o samych budowlach, 
ale i specyficznej kulturze 
regionu na styku Małopol-
ski, Śląska Cieszyńskiego 
i Górnego Śląska, z mocno 
rozwiniętą gospodarką ry-
backą, w której można było 
wyhodować znanego na ca-
łym świecie kaniowskiego 
karpia królewskiego.

Tak właśnie zakłada projekt 
„Park Miniatur w Bestwinie – 
infrastruktura budująca ofertę 
turystyczną przez upowszech-
nianie dziedzictwa kulturowe-
go rybołówstwa i akwakultury 
obszaru LSR”, jaki dostał 50 
proc. dofinansowania do ok. 
500 tys. zł kosztów całości 
z Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Bielska Kraina”. (R)

ARTUR BeniowSki,
wójt gminy Bestwina:

nasz Park Miniatur to na po-
czątek „mała gmina”, a więc 
ważne dla naszej regionalnej 
tożsamości budynki. wybra-
liśmy charakterystyczny bu-
dynek pałacowy, w którym 
obecnie mieści się nasz Urząd 
Gminy, oraz cztery kościoły – 
po jednym z każdego sołectwa. 
Zobaczymy, jak ta propozycja 
zostanie przyjęta, zarówno 
przez samych mieszkańców, 
jak i odwiedzających nas gości. 
Biorąc więc pod uwagę, że inne 
tego typu parki miniatur cieszą 
się powodzeniem, zapewne i 
my zastanowimy się nad do-
daniem kolejnych elementów. 
najważniejsze, aby odwiedzi-
ny w parku stały się okazją do 
pogłębienia wiedzy o naszych 
tradycjach.

renowacja Figury świętego
warto zaznaczyć, że odrębnym projektem będzie renowacja XViii-wiecz-
nej figury św. Jana nepomucena, także znajdującej się w pobliżu Mu-
zeum. w pracowni konserwatorskiej rzeźba przejdzie renowację, a po 
powrocie na swoje miejsce zostanie umieszczona na wydobytym cokole, 
który obecnie jest przykryty. całość odzyska dawną formę. Renowacja 
zostanie dokonana w ramach realizacji Gminnego Programu ochrony 
nad Zabytkami na terenie Gminy Bestwina na lata 2018-2022.
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xiV janowicki rajd rowerowy

Niezwykle malowniczo 
prezentowała się trasa wyzna-
czona przez organizatorów 
tegorocznego rajdu w Jano-
wicach. Tutejsze pola, łąki 
i pagórki Janowic oraz Be-
stwiny zachwyciły zwłaszcza 
tych, którzy w rajdzie wystar-
towali po raz pierwszy.

W sobotę 8 czerwca na 
starcie liczącej 11 km tra-
sy stanęło ponad 350 osób 
w różnym wieku, obok za-
wodników z sołectw gminy 
Bestwina pojechali również 
mieszkańcy Czechowic-Dzie-
dzic, gminy Wilamowice, 
ale także Skoczowa. Do wy-
jazdu sygnał dał wójt Artur 
Beniowski i rowerzyści z soł-
tysem Stanisławem Nyczem 
na czele ruszyli w drogę. 
Pagórkowaty teren, grunto-
we i szutrowe nawierzchnie, 
a przede wszystkim palące 
słońce sprawiło, że trasa wca-
le nie była taka łatwa.

Najmłodszym uczestni-
kiem jadącym w koszyczku 
okazał się Leon Domeracki, 
najmłodszą rowerzystką jadą-

cą samodzielnie – Martyna Da-
mek, najstarszym rajdowiczem 
– Józef Wyród, najliczniejszą 
reprezentacją szkoły grupa 
z ZSP Bestwinka, natomiast 
najliczniejszą rodziną – ekipa 
państwa Motłoch/ Sierackich.

Rozdanie nagród poprze-
dziły pozostałe atrakcje, 
przede wszystkim pokaz ta-
lentów dzieci i młodzieży 
z Janowic, profesjonalny 
pokaz tańca towarzyskiego, 
samby i „Macareny”. Du-
żym wzięciem cieszyły się 
dmuchany zamek, jazda na 
koniku, malowanie twarzy, 
stoisko gastronomiczne. Ca-
łość zakończyła się zaba-
wą taneczną.

Głównymi organizatora-
mi był Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Janowicach wraz 
z Radą Rodziców, pomaga-
ła także Ochotnicza Straż 
Pożarna, a Koło Gospodyń 
Wiejskich wzięło na siebie 
część kulinarną. W roli wo-
lontariuszy wykonujących 
proste prace kuchenne wy-
stąpili uczniowie. (SL)
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wiele radości w kaniowie

K a n i o w s k i e  s t o w a -
rzyszenie „Z Sercem na 
Dłoni” i Rada Rodziców Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego w Kaniowie 1 czerwca 
zorganizowały tegoroczną 
edycję Dnia Radości.

Jego pierwszym punktem 
był mecz między rodzicami 
i uczniami, w którym młodość 
zwyciężyła doświadczenie wy-
nikiem 6:5. Dalsza część za-
bawy odbyła się na pobliskich 
terenach rekreacyjnych, rywa-
lizowano w pomysłowych kon-
kurencjach, np. noszeniu jajka 
na łyżce, rzucaniu woreczkiem, 

przelewaniu wody przy pomocy 
gąbki czy pościgu w workach. 
Dyscypliną „dogrywkową” było 
zbieranie piłeczek pingpongo-
wych i nakrętek do cylindra 
przymocowanego do głowy. To 
tylko niektóre z atrakcji, w któ-
rych wystartowały całe rodziny. 
Imprezie towarzyszyły pokazy 
eksperymentów fizycznych 
i chemicznych, a Stowarzysze-
nie Kolekcjonerów Broni Pal-
nej „Sparrow” wyłożyło znane 
z filmów wojennych karabiny 
„Mauser”, „Mosin”, „M16” 
i inne oraz sporą kolekcję pi-
stoletów. (SL)
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ZaProsZenie na 
sianokosy

Po raz drugi w Janowicach zostaną 
zorganizowane tradycyjne sianoko-
sy. – Przed rokiem impreza się udała, 
wiele osób biorąc udział w tradycyj-
nych konkurencjach przypomniało so-
bie lata dzieciństwa i młodości, toteż 
chyba warto w ten sposób podtrzymy-
wać tradycje wsi naszego regionu – 
wyjaśnia wójt Artur Beniowski.

Przed rokiem Janowickie Siano-
kosy były przede wszystkim zabawą, 
tym niemniej konkurencje nawiązy-
wały do dawnych prac, jakich w obej-
ściu gospodarskim nigdy o tej porze 
nie brakuje. Ale też na wesoło, bo 
obok wprawnego koszenia trawy 
i stawiania kopy zorganizowano dla 
najmłodszych ściganie się w workach 
oraz z „kopystkom”, czyli z drewnianą 
łyżką, na której położono jajko, a dla 
starszych – z panią „na barana”. Był 
też konkurs „po naszemu”, polegający 
na rozpoznawaniu gwarowych słów, 
i coś, co wszyscy lubią najbardziej – 
zmagania kulinarne, czyli „swaczyna 
w pole”. – W tym roku również atrak-
cji nie zabraknie. Zapraszamy 6 lipca 
do Janowic – mówi wójt. (ł)
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gmina jaSiEnica

JAnUSZ PieRZYnA,
wójt gminy Jasienica:

od samego początku zainte-
resowaliśmy się współpracą 
transgraniczną na styku Polski 
i Republiki czeskiej. Żyjemy 
po sąsiedzku, co w przeszłości 
miało także trudne momenty, 
ale mimo to wiele nas łączy. Po-
przez wspólne działania, wspar-
te funduszami Unii europejskiej, 
możemy się lepiej poznawać, a 
zarazem skutecznie wskazywać 
na nasze wspólne korzenie i bu-
dować przyszłość.
dzięki wsparciu finansowemu 
z funduszy transgranicznych 

znacznie wzbogaciliśmy naszą 
gminę o nowe obiekty. Po-
wstało wiele nowych miejsc, 
udało się także zrealizować 
wiele inicjaty w służąc ych 
utrwalaniu naszego dziedzic-
twa regionalnego, kulturowe-
go czy przyrodniczego. M.in. 
odnowiliśmy skwer obok Urzę-
du Gminy, stworzyliśmy przy-
rodniczą ścieżkę edukacyjną w 
kompleksie drzewiarza i skate 
park czy też zakupiliśmy stro-
je regionalne dla gminnego 
zespołu. Podobne inicjatywy 
powstają po czeskiej stronie 
wzbogacając całe nasze po-
granicze.

druga nowa strażnica
Strażacki dzwon przekazał wójt Janusz Pierzyna jednostce w Grodźcu jako dar na otwarcie nowej 

strażnicy. W tym roku to ju druga po mazańcowickiej nowa siedziba OSP w gminie Jasienica.

Uroczystości w sobotę 
25 maja przy strażnicy OSP 
w Grodźcu były jednocześnie 
okazją do gminnych obcho-
dów Dnia Strażaka. Strażnica 
w Grodźcu to drugi budy-
nek dla strażaków i gminnej 
społeczności, jaką w maju 
Gmina przekazała sołeckim 
społecznościom. Wcześniej, 
4 maja, do użytku oddano 
budynek w Mazańcowicach. 
W Grodźcu oprócz miejsco-
wej jednostki OSP w uroczy-
stości wzięli udział również 
druhowie z pozostałych 11 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych gminy Jasienica, jak też 
z zaprzyjaźnionych miejsco-
wości – Jaworza i Pogórza.

– Jesteście po dniach cięż-
kiej pracy, które po raz ko-
lejny udowodniły, że zawsze 
można na was liczyć, na wa-
sze zaangażowanie i oddanie 
drugiemu człowiekowi. Bar-
dzo serdecznie dziękuję za to 
poświęcenie – mówił wójt Ja-
nusz Pierzyna do strażaków, 
którzy w poprzedzających 
uroczystość dniach walczyli 
ze skutkami ulewnych desz-
czów. – Te trudne dni poka-

zały, jak wsparcie finansowe 
naszej gminnej społeczności 
dla strażaków, na sprzęt dla 
nich, na strażnice i na ich 
wyszkolenie, są dobrze wy-
danymi pieniędzmi – doda-
wał Janusz Pierzyna.

Podziękował  również 
druhom z OSP Grodziec pod 
kierownictwem prezesa Stani-
sława Cebulaka za Młodzie-
żową Drużynę Pożarniczą. 
– Serce rośnie, że do służby 

przygotowują się nowe kadry. 
Ze spokojem możemy patrzeć 
w przyszłość – dodawał wójt. 
Gminne obchody Dnia Stra-
żaka były również okazją 
do wręczenia odznaczeń dla 
osób zasłużonych dla pożar-
nictwa.

Budowa strażnicy rozpo-
częła się jeszcze w 2017 r., 
początkowo zaplanowana 
tylko jako modernizacja po-
łączona z rozbudową. Szyb-
ko jednak się okazało, że stan 
techniczny starego budynku 
jest dużo gorszy, niż pierwot-
nie się wydawało, a same fun-
damenty są dużo słabsze, niż 
zakładano. Uznano więc, że 
korzystniej będzie rozebrać 
całość i postawić budynek 
od początku.

Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, takie rozwiązanie 
było tym bardziej koniecz-
ne, że budynek obecnie słu-
ży nie tylko jako strażnica 

OSP Grodziec, ale też jako 
miejsce spotkań całej spo-
łeczności sołeckiej, stowa-
rzyszeniom i miejscowym 
organizacjom. Nad przestron-
ną częścią bojową na parterze 
z garażami dla dwóch wozów 
pożarniczych oraz pomiesz-
czeniami do pełnienia służ-
by, powstało obszerne piętro. 
Na tej kondygnacji jest duża 
sala szkoleniowa, gdzie moż-
na organizować różnego ro-
dzaju spotkania grodźczan 
na kilkaset osób. Jest tu też 
kuchnia, a na piętro niepeł-
nosprawnych wwozi winda. 
Łącznie nowa strażnica liczy 
512 mkw., czyli ponad dwu-
krotnie więcej, niż wcześniej. 
Całość kosztowała blisko 2,5 
mln zł.

Uroczystości zwieńczył 
festyn strażacki. Poczęstunek 
dla gości przygotowały panie 
z miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich. (UGJ)

rusZyły remonty dróg
Firma wybrana w przetar-
gu rozpoczęła naprawy dróg 
gminnych we wszystkich so-
łectwach.

W zakresie robót okre-
ś l o n o ,  ż e  w y k o n a w c a 
w pierwszej kolejności usunie 
dziury, jakie powstały w trak-
cie zimy, przede wszystkim 
te powodujące utrudnienia 
w przejeździe samochodów. 
– Na remonty cząstkowe 
dróg gminnych we wszyst-
kich sołectwach przezna-
czyliśmy ponad pół miliona 
złotych. Do końca czerwca 
wykonawca upora się z tym 
etapem napraw drogowych – 

wyjaśnia wójt gminy Jasieni-
ca Janusz Pierzyna.

Ubytki w nawierzchni, po-
wstałe w zimie, ale też pod-
czas późniejszych ulewnych 

deszczów, zostaną usunięte 
do końca miesiąca. Następnie 
wykonawca będzie naprawiać 
pozostałe usterki, zagrażają-
ce bezpieczeństwu na drodze, 

a także mogące przyczynić się 
do pogarszania stanu technicz-
nego drogi.

Na ten etap poprawy stanu 
nawierzchni dróg gminnych 
zostało przeznaczone 518,7 
tys. zł. Jak jednak zastrzega 
wójt Janusz Pierzyna, wkrótce 
ruszą także inne remonty dro-
gowe. Osobno został bowiem 
ogłoszony przetarg na przebu-
dowy odcinków i poważniej-
sze remonty dróg gminnych, 
obecnie procedura przetargowa 
wyłonienia wykonawcy jest na 
ukończeniu. – W najbliższych 
dniach zostanie podpisana 
umowa i drogowcy przystąpią 
do robót – dodaje wójt. (UGJ)

juBileusZ wsPółPracy
Gmina Jasienica została 

wyróżniona honorowym dy-
plomem za największą liczbę 
złożonych projektów trans-
granicznych, zaś wójt Janusz 
Pierzyna za wkład do rozwoju 
polsko-czeskiej współpracy.

Przypomnijmy, że wójt 
gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna pełni również 
społecznie funkcję m.in. 
wieloletniego prezesa Sto-
warzyszenia „Olza”. Jest też 
jednym z dziesięciu delega-
tów z ramienia Rzeczypo-
spolitej Polskiej do Komitetu 
Monitorującego Programy 
Transgraniczne Republi-
ka Czeska-Rzeczpospolita 
Polska. Od 2013 r. wchodzi 
w skład pięcioosobowego Za-
rządu Federacji Euroregionów 
RP w Warszawie i reprezentu-
je sześć euroregionów pogra-
nicza polsko-czeskiego.

Właśnie za tę działalność 
i wkład w rozwój polsko-
-czeskiej współpracy trans-
granicznej Janusz Pierzyna 
został uhonorowany. Stało 
się to podczas 25. spotka-
nia Polsko-Czeskiej Komisji 
Międzyrządowej ds. Współ-
pracy Transgranicznej, jakie 
w czwartek 6 czerwca wraz 

z międzynarodową konferen-
cją podsumowującą i promu-
jącą 15 lat Polski i Republiki 
Czeskiej w Unii Europejskiej 
odbyło się w cieszyńskim 
Domu Narodowym.

Z kolei Gmina Jasienica 
została wyróżniona honoro-
wym dyplomem „Euro-Najki” 
za największą liczbę złożo-
nych projektów transgranicz-
nych. Wyróżnienie zostało 
przyznane po raz pierwszy 
przez dwie organizacje za-
rządzające funduszami trans-
granicznymi na mikroprojekty 
– po polskiej stronie Stowa-
rzyszenie Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „Olza”, 
a po czeskiej Regionální sdru-
žení územní spolupráce Těšín-
ského Slezska.

Jasienica otrzymała je 
w kategorii „Gmina” za 
największą liczbę złożo-
nych projektów. Od począt-
ku przyznawania środków 
na projekty transgraniczne 
z funduszy unijnych gmina 
Jasienica złożyła 15 takich 
wniosków, z czego 14 zosta-
ło już zrealizowanych, bądź 
jest w trakcie realizacji, zaś 
jeden przechodzi procedurę 
zatwierdzenia. (UGJ)
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wśród projektów dofinansowanych pieniędzmi z funduszy 
transgranicznych było odnowienie skweru i utworzenie ścieżki 
edukacyjnej.
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drogowcy zajęli się naprawą nawierzchni ul. Astrów w Jasienicy.
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wójtowskie  
laury

Najzdolniejsi podopieczni dwóch szkół podsta-

wowych w gminie Jaworze odebrali w środę  

12 czerwca „Wójtowskie Laury”.
Już piąta edycja przedsię-

wzięcia miała w tym roku 
nieco inny charakter, niż do-
tychczas. Do domu gminne-
go „Pod Harendą” zaproszeni 
zostali ci uczniowie i uczen-
nice, którzy wyróżniają się 
w dziedzinach edukacji, kul-
tury i sztuki, a także zaanga-
żowania społecznego w życie 
szkoły i gminy. Wcześniej 
bowiem nagrodzono młodych 
jaworzańskich sportowców 
przy okazji zainicjowanego 
nie tak dawno „Dnia Spor-
tu Jaworza”.

Łącznie „Wójtowskimi 
Laurami” uhonorowano te-
raz 22 młode osoby, w tym 9 
chłopców i 13 dziewczyn, zdo-
bywających na co dzień wiedzę 

w jaworzańskich „podstawów-
kach”. Ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 laury otrzymali: Dominika 
Żur, Marta Buzderewicz, San-
dra Kozieł, Michał Ogrodnik, 
Urszula Krupa, Milena Sablik, 
Michał Pszon, Witold Bożek 
i Franciszek Pytlowany, zaś 
z SP nr 2 nagrodzeni zostali: 
Wiktoria Górna, Konrad Nie-
syt, Julia Poradowska, Alek-
sandra Zoń, Wiktoria Wandor, 
Wiktoria Zabilska, Jagoda 
Pytlowany, Dagmara Pietras, 
Dominik Rycak, Maksymi-
lian Nikolarz, Filip Siatkow-
ski, Jakub Heczko oraz Kamila 
Gańczarczyk. Laur specjalny 
w kategorii „Wychowawca 
Roku” wójt przyznał nauczy-
cielce „jedynki” Beacie Stec.

Jak podkreśla wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz, wy-
darzenie po raz kolejny 
potwierdziło, że zdolnych 
młodych jaworzan nie braku-

je. – Nasza młodzież to iskra 
nadziei na pomyślną przy-
szłość Jaworza. Cieszę się, 
że mogłem im podziękować 
za osiągnięcia, z których jako 

wójt jestem dumny – podkre-
śla wójt gminy.

Laureaci otrzymali za 
swoje ponadprzeciętne doko-
nania okolicznościowe statu-

etki i dyplomy, jak również 
upominki ufundowane przez 
firmę Martes Sport, która 
jest partnerem gminy Jawo-
rze. (RAF)
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Tradycyjnie tuż po otrzymaniu „wójtowskich Laurów” młodzież z jaworzańskich szkół podstawowych stanęła do pamiątkowego zdjęcia z wręczającym 
wyróżnienia wójtem Radosławem ostałkiewiczem.

Piknik i juBileusZe
Bardzo atrakcyjnie przedstawia się 

program tegorocznego pikniku „Zdro-
wo, bo sportowo”, jaki na sobotę 29 
czerwca zaplanowano w Jaworzu.

Piknik, nad którym patronat ho-
norowy objął wójt gminy Radosław 
Ostałkiewicz, w tym roku będzie wy-
darzeniem szczególnie uroczystym. 
Sportowe święto dla całych rodzin 
połączone zostało z uroczystymi ob-
chodami 16-lecia Gminnego Klubu 
Sportowego Czarni oraz 15-lecia 
wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Rozpoczęcie pikniku na terenie 
jaworzańskiego amfiteatru nastąpi 
o godzinie 14. Kwadrans później za-
prezentowana zostanie dotychcza-
sowa historia klubu GKS Czarni 
oraz wszystkie jego drużyny z ca-
łymi zastępami dzieci i młodzieży 
na czele. O godz. 15.15 losowane 
będą cegiełki, co poprzedzi grę te-
renową oraz familiadę.

Na godz. 16.30 na scenie zapla-
nowano przeprowadzenie gier i za-
baw, z kolei o godz. 17 odbędzie się 
licytacja nagrody głównej – koszul-
ki piłkarskiej z autografem Roberta 
Lewandowskiego. Ostatnim elemen-

tem przed wieczornymi koncertami 
będzie o godz. 17.45 ponowne loso-
wanie cegiełek. W części artystycznej 
o godz. 19 wystąpi zespół „Lancer”, 
zaś o 20.30 grupa „Baciary”. O godz. 
22 rozpocznie się dyskoteka, którą 
poprowadzi DJ Merci Boque. (R)

dialog Z miesZkańcami
W Szkole Podstawowej nr 1, domu gminnym 

„Pod Harendą” oraz hali sportowej odbyły się spo-
tkania wójta Radosława Ostałkiewicza z mieszkań-
cami Jaworza.

– Sensem takich spotkań nie jest monolog, ale 
dialog z mieszkańcami, bo tylko wspólne wysiłki 
mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju 
gminy, na czym nam wszystkim przecież zależy – 
zwracał się do przybyłych jaworzan wójt Radosław 
Ostałkiewicz, któremu w rozmowach z mieszkań-
cami towarzyszyli inni przedstawiciele samorządu, 
z radnymi gminnymi i powiatowymi włącznie.

Każdorazowo najistotniejszym elementem spo-
tkań były pytania, jakie zadawali mieszkańcy gminy. 
Największe ich zainteresowanie wzbudzały kwestie 
szeroko związane z bezpieczeństwem. I tak pytano 
m.in. o nową nakładkę drogi na ulicy Cisowej, chod-
nik w tym rejonie między ul. Słoneczną i Wrzosową 
czy nawierzchnię asfaltową przy ul. Wiejskiej. Za-
dania te są planowane w perspektywie najbliższych 
lat, ich realizacja zależy jednak od faktycznych moż-
liwości finansowych. Podobnie rzecz ma się z usa-
dowieniem lustra na skrzyżowaniu ul. Spadzistej 
z Wapienicką, co dodatkowo wymaga uzgodnień 
z Zarządem Dróg Powiatowych.

Wójtowi przyszło również komentować wątek 
oświetlenia ulicznego, którego utrzymanie kosztuje 
obecnie Urząd Gminy ok. 300 tys. zł w skali roku. 
Przy zapowiadanych podwyżkach cen prądu kwota 
ta ulegnie jednak najprawdopodobniej zwiększeniu. 
Jak dodał wójt Ostałkiewicz, trwają rozmowy ze 
spółką energetyczną Tauron, aby ponad setka latarni 
należących do gminy została odsprzedana.

Ożywioną dyskusję wzbudziła kwestia wody i kana-
lizacji przy ul. Sosnowej. Wójt zauważył w odpowie-
dzi, że gmina jest w trakcie przygotowywania projektu 
na budowę wodociągu i kanalizacji oraz uzyskania 
pozwolenia na budowę. Tematem przyszłościowym 
jest z kolei budowa placu zabaw dla dzieci w Jaworzu 
Średnim, co zależy w znacznej mierze od posiadania 
odpowiedniego terenu pod tę inwestycję, czy rozbudo-
wy ośrodka zdrowia w centrum miejscowości wobec 
zwiększającej się liczby mieszkańców Jaworza. (Red)

Prędkość Pod kontrolą

Cztery przenośne radary 
miernikowe wraz z wyświe-
tlaczami prędkości zamonto-
wane zostaną przy drogach 
w gminie Jaworze.

Projekt „Kierowco, noga 
z gazu”, realizowany wspól-
nie przez Gminę Jaworze 
oraz Stowarzyszenie Eco-
drive, uzyskał dofinansowa-
nie z Państwowego Zakładu 
Ubezpieczeń. Pozyskanie 70 
tys. zł pozwoli przeprowadzić 
już wkrótce zadanie ważne 
dla bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników ruchu dro-
gowego na terenie Jaworza.

Zakupione zostaną w tym 
celu cztery tablice z pomia-
rem prędkości. Co istotne, 
będzie można je przemiesz-
czać na dowolny z ośmiu 
masztów wbudowanych 
w newralgicznych miejscach 
w obrębie ulic Wapienickiej, 
Średniej, Cisowej, Słonecz-
nej, Zdrojowej, Turystycznej, 
Podgórskiej i Wrzosowej. – 
Taka koncepcja została do-

brze przemyślana, a wybór 
lokalizacji nie jest przypad-
kowy. Wskazaliśmy dro-
gi, stanowiące główne ciągi 
komunikacyjne w gminie 
i wykazujące zwiększone 
użytkowanie przez mieszkań-
ców korzystających z budyn-
ków użyteczności publicznej, 
głównie dzieci i młodzieży 
czy też mamy z wózkami – 
mówi wójt Radosław Ostał-
kiewicz.

Jak wyjaśnia wójt, bardzo 
duże znaczenie w projekcie 
ma dodatkowa funkcjonal-
ność sprzętu. – Zamontowany 
komputer pozwoli na prowa-
dzenie statystyk dotyczących 
prędkości oraz natężenia ru-
chu, co przełoży się niewąt-
pliwie na trwałość efektów 
podejmowanego działania. 
Jednocześnie możliwe będzie 
stałe monitorowanie zacho-
wań kierowców i zarządza-
nie prędkością w znacznym 
obszarze gminy – podkreśla 
wójt Jaworza. (M)

Jeden z radarów stanie prawdopodobnie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2.
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RAdoSłAw oSTAłkiewicZ,
wójt gminy Jaworze:

Zapraszam do udziału w sportowym 
pikniku w Jaworzu, który w swoim 
nadrzędnym założeniu ma promo-
wanie postaw związanych z wszech-
stronną aktywnością fizyczną osób 
w różnym wieku. dlatego też nasza 
impreza ma charakter rodzinny, a 
sportowe akcenty są tymi przeważają-
cymi podczas całego dnia. nie sposób 
nie podkreślić faktu, że tegoroczne 
świętowanie w trakcie pikniku będzie 
wyjątkowe. Liczna społeczność GkS 
czarni zgromadzi się po to, by wspól-
nie przeżywać kolejny udany rok 
działalności. wszyscy możemy się 
do tego przyłączyć, podobnie jak do 
radowania się z ważnej europejskiej 
tożsamości naszego kraju.

Piknik w latach ubiegłych zgromadził spore grono jaworzan, w szczególności młodych 
sportowców.
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co Z kamieniołomem?
Każdy z mieszkańców 
Kóz może wyrazić swoją 
opinię odnośnie przyszło-
ści kamieniołomu. Spe-
cjalną ankietę ten temat 
podejmującą opracował 
Urząd Gminy.

Dostrzegając bardzo waż-
ną rolę kamieniołomu i jego 
związek z historią gminy 
Kozy, już w ub.roku zlecone 
zostało wykonanie koncepcji 
funkcjonalno-użytkowej za-
gospodarowania tego terenu. 
Teraz o opinię poproszono 
samych mieszkańców. – 
W ostatnim czasie poprawio-
ny został stan drogi głównej 
prowadzącej od szlabanu do 
kamieniołomu. Mamy pla-
ny ożywienia kamieniołomu 
i jego okolic. Chcemy jed-

nak, aby w jak największym 
stopniu przygotowana osta-
tecznie koncepcja uwzględ-
niała potrzeby i oczekiwania 
kozian – podkreśla wójt Ja-
cek Kaliński.

Ankieta zawiera podsta-
wową metryczkę odnośnie 
miejsca zamieszkania, wieku 
i płci, jak również pięć py-
tań. Czy bywasz na terenie 
kamieniołomu? Czy uwa-
żasz, że kamieniołom jest 
ważnym miejscem dla spo-
łeczności koziańskiej? Czy 
mając na względzie uwarun-
kowania geologiczne, tech-
niczne oraz koszty z tym 
związane, chciałbyś, żeby 
teren kamieniołomu został 
zagospodarowany? Które 
z proponowanych inwesty-
cji powinny być zrealizowa-

ne na terenie kamieniołomu? 
Czy masz inną koncepcję, 
atrakcyjny pomysł na zago-
spodarowanie kamienioło-
mu?

Część mieszkańców już 
ankietę wypełniło, wolon-

tariusze przeprowadzali ją 
w trakcie niedawnych Dni 
Kóz. Formularze dostęp-
ne są na stronie interneto-
wej www.kozy.pl, pobrać 
można ją także stacjonarnie 
w siedzibie Urzędu Gminy 

oraz placówkach jemu pod-
ległych – Domu Kultury, 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej, Centrum Sportowo-Wi-
dowiskowym oraz samym 
urzędzie. Ankieta potrwa 
do końca czerwca br. (Red)

gmina kozy

święto w Pełni udane
Wypełnione różnego rodzaju atrakcjami były Dni Kóz, jakie w weekend 1 i 2 czerwca  

zgromadziły tłumy kozian i ich gości.

klucZe dla ucZniów
Nietypową inicjatywę 

przy okazji Dnia Dziecka 
przygotowano dla młodych 
kozian. Uczniowie szkół na 
terenie Kóz zaproszeni zostali 
do Urzędu Gminy, zapozna-
jąc się z pracą na najważniej-
szych stanowiskach.

Uczeń klasy II Liceum 
Ogólnokształcącego w Ko-
zach Kacper Chrobot wcie-
lił się podczas szczególnego 
dnia w rolę wójta gminy. 
Symboliczny klucz do urzę-
du odebrał z rąk wójta Jacka 
Kalińskiego. – Termin zbie-
gający się z Dniem Dziecka 
nie był przypadkowy. Po-
stanowiliśmy zapewnić na-
szej młodzieży przyjemnie 
i atrakcyjnie spędzony czas, 
łącząc go z pożytecznym, 
a więc praktyczną i cenną na-
uką samorządności – mówi 
wójt Kóz.

Na jeden dzień stery osób 
zarządzających gminą przeję-
li także Maciej Saferna jako 
zastępca wójta, Ida Zborow-
ska w charakterze skarbnika, 
Dorota Trojanowska w roli 
sekretarza oraz Weronika 
Więcek, która została kierow-
nikiem jednostki realizującej 
projekt kanalizacji.

Jak zgodnie przyznali 
uczniowie, zaznajomienie 

z tematyką urzędową było 
dla nich wartościowym do-
świadczeniem. Utwierdziło 
ich zarazem w przekonaniu, 
że praca w Urzędzie Gminy 
jest wymagająca i odpowie-
dzialna. – Trudność sprawiło 
zwłaszcza rozdysponowa-
nie budżetu na inwestycje 
i wybranie kolejności dzia-
łań względem ograniczonych 
możliwości finansowych. 
Znalezienie „złotego środka”, 
by z jednej strony zaspokoić 
potrzeby jak największej licz-
by mieszkańców, a z drugiej 
sprostać oczekiwaniom osób 
czekających na daną inwesty-
cję od wielu lat, nie jest wca-
le takie proste – stwierdził 
młody wójt.

W Urzędzie Gminy w Ko-
zach prócz uczniów szkół 
podstawowych oraz klas 
gimnazjalnych i licealnych 
pojawiły się również przed-
szkolaki, które z zaciekawie-
niem przyglądały się pracy 
Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska. 
– Za rok tę inicjatywę zamie-
rzamy powtórzyć. Dziś mło-
dzi ludzie w przyszłości jako 
mieszkańcy gminy będą prze-
cież decydowali o jej obliczu 
– wyjaśnia wójt Jacek Kaliń-
ski. (M)

ZaProsZenie  
na Zawody wędkarskie
wójt gminy Jacek kaliński oraz pasjonaci 
wędkarstwa zapraszają na sobotę 29 czerw-
ca wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 
spławikowych zawodach na terenie kamie-
niołomu w kozach.
wędkarska impreza, niezależnie od panu-
jących warunków pogodowych, rozpocznie 
się zbiórką uczestników od godziny 7. orga-
nizatorzy wyznaczą stanowiska wędkarskie, 
których losowanie przeprowadzone zostanie 
w dniu zawodów. Przed otrzymaniem numeru 
startowego trzeba będzie zapłacić wpisowe 
w wysokości 10 zł. na godz. 9 wyznaczono in-
augurację rywalizacji, która potrwa do godz. 
13. Po zakończeniu połowu odbędzie się wa-
żenie ryb i klasyfikacja uczestników – trzech 
najlepszych otrzyma puchary oraz nagrody w 
postaci akcesoriów wędkarskich, dla każdego 
przewidziano dyplom za udział.
Zgłoszenie możliwe jest za pomocą poczty 
elektronicznej – imię, nazwisko oraz dopisek 
w tytule e-maila ZAwodY koZY na adres kultu-
ra@kozy.pl (decyduje kolejność zgłoszeń). (R)

JAcek kALińSki,
wójt gminy kozy:

Jeszcze kilka dni przed gminnym 
świętem bardzo się obawialiśmy, 
że pogoda pokrzyżuje nasze pla-

ny. Tak się jednak na szczęście nie 
stało i udało się zrealizować bogaty 
program. co szczególnie ważne dla 
uczestników, to fakt, że znalazły się 
w nim atrakcje różnorodne i każdy 

coś odpowiedniego dla siebie mógł 
wyszukać. wydarzenia sportowe i 
kulturalne, występy muzyczne czy 
wreszcie szereg imprez towarzyszą-
cych przy licznej publice złożyły się 

na wspaniałą atmosferę tegorocz-
nych dni kóz. wszystkim obecnym 
na naszym święcie i zaangażowa-
nym w organizację imprezy za ten 
wyjątkowy klimat dziękuję.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły koncerty gwiazd obu wieczorów imprezy – „Grupy Furmana” i „łąki łanu”. na estradowej scenie prezentowały 
się także koziańskie zespoły oraz najmłodsi mieszkańcy gminy.
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kozyliada, a więc wprowadzone do programu gminnego święta zawody 
poszczególnych części kóz, dostarczyły sporej dawki świetnej zabawy i 
zaciętej rywalizacji. w nietypowych konkurencjach triumfowała drużyna 
czerwonych, reprezentująca kozy Górne. nagrodą był czek o wartości 1 tys. 
zł, zwycięzcy kwotę przeznaczyli na potrzeby placu zabaw.

Tradycyjne gminne dyktando zgromadziło uczestników w różnym wieku. 
Z kolei po raz pierwszy przeprowadzono zmagania o miano „koziańskiego 
omnibusa”. Z wymagającymi pytaniami z zakresu filozofii, języka polskiego 
oraz kultury i sztuki najlepiej poradziła sobie iwona Miszczak.
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gmina WilamoWicE

nowe miejsca aktywności
Kolejne nowocześnie urządzone place zabaw powstają na terenie gminy Wilamowice.

Jako pierwszy w tym 
roku ukończony został plac 
zabaw w Starej Wsi, gdzie 
zamontowano szereg urzą-
dzeń z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach, ławki parko-
we dla odpoczywających oraz 
betonowe stoły do tenisa sto-
łowego.

Kolejny plac powstał już 
w Pisarzowicach. Dzieci sko-
rzystać mogą m.in. z huś-
tawek, bujaków, zestawów 
zabawowych. Utworzona zo-
stała tu również strefa siłow-
ni z biegaczem, rowerkiem 
i stepperem. Dodatkowy re-
laks zapewnią stoły z siedzi-
skami do gry w szachy i ping 
ponga oraz kilka ławek.

W obu przypadkach gmina 
Wilamowice skutecznie po-
starała się o dofinansowanie 

inwestycji z Programu Opera-
cyjnego „Rybactwo i Morze”. 
Łączna wartość zadań to nie-

mal 550 tys. zł, pieniądze po-
zyskane spoza budżetu gminy 
to przeszło 380 tys. zł.

Środki zewnętrzne posłu-
żą także na wykonanie siłow-
ni zewnętrznej, placu zabaw 

i strefy relaksu wraz z zago-
spodarowaniem terenu LKS 
Sokół w Hecznarowicach. 
Szereg nowoczesnych urzą-
dzeń, m.in. biegacz, wioślarz, 
wyciąg górny, wahadło, ze-
staw liniowy, trampolina 
i huśtawka „bocianie gniaz-

do”, zostanie wybudowanych 
w ramach rządowego progra-
mu Otwartych Stref Aktyw-
ności. Wysokość wsparcia 
z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej to 50 tys. zł, 
inwestycja będzie gotowa do 
końca października br. (MAn)

MARiAn TReLA,
burmistrz wilamowic:

Już od dobrych kilku lat w róż-
nych sołectwach naszej gminy 
inwestujemy w infrastrukturę, 
która pozwala na aktywność 

na świeżym powietrzu. Place 
zabaw i siłownie zewnętrzne 
są miejscami chętnie wybie-
ranymi przez mieszkańców w 
wolnym czasie i przy jednocze-
śnie sprzyjającej aurze. nie bez 
znaczenia jest to, że stawiamy 
przy tego rodzaju zadaniach 
na nowoczesne, wytrzymałe i 
w pełni bezpieczne technolo-
gie oraz urządzenia z wszelkimi 
wymaganymi atestami. Zda-
jemy sobie sprawę, jak ważne 
jest współcześnie dbanie o kon-
dycję fizyczną, więc podobne 
zadania na miarę możliwości 
pozyskania dofinansowania 
konsekwentnie będziemy re-
alizować.

nowoczesny plac zabaw z wieloma atrakcyjnymi urządzeniami dla dzieci powstał w centrum Pisarzowic. To już 
kolejne tego typu miejsce na terenie gminy wilamowice.

ucZniowie nagrodZeni
Rozstrzygnięta została ko-

lejna edycja konkursu „Uczeń 
Roku Szkolnego 2018/2019 
Gminy Wilamowice” pod pa-
tronatem burmistrza Wilamo-
wic Mariana Treli.

Uczniowie placówek oświa-
towych z gminy Wilamowice 
startowali w mijającym roku 
szkolnym w wieloetapowych 
konkursach przedmiotowych, 
artystycznych, olimpiadach czy 
zawodach sportowych. Ci, któ-
rzy otrzymali zaszczytne tytuły 
laureatów, finalistów lub mi-
strzów, zostali nominowani do 
tytułu „Uczeń Roku”. Wybór 

nie był łatwy, bo spora grupa 
młodzieży z powodzeniem roz-
sławiała swoje szkoły, gminę 
i region w skali ogólnopolskiej, 
ale i poza granicami kraju. Lau-
reatem w kategorii szkół pod-
stawowych został ostatecznie 
Piotr O’Rourke, uczeń SP 
w Hecznarowicach, a wśród 
gimnazjalistów Wiktoria Sta-
wowczyk z placówki w Danko-
wicach. Oboje otrzymali złote 
pióra, dyplomy oraz okazałe 
statuetki „Uczeń Roku”.

Piotr O’Rourke to zwycięzca 
powiatowego konkursu przed-
miotowego z geografii pod pa-

tronatem Starosty Bielskiego 
i Dyrektora Delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Bielsku-
-Białej, laureat w kuratoryjnym 
konkursie wojewódzkim z geo-
grafii i finalista konkursu z ję-
zyka angielskiego.

Wiktoria Stawowczyk jest 
z kolei laureatką w wojewódz-
kim konkursie z języka polskie-
go, otrzymała nagrodę specjalną 
w międzynarodowym konkursie 
plastycznym ,,Mieszkam w Be-
skidach”. Ponadto zajęła 1. miej-
sce w XI Bielskich Teatraliach, 
zdobyła tytuł laureatki potyczek 
językowych na szczeblu powia-

towym, a także 2. miejsca na 
etapie wojewódzkim konkursu 
„Mechaniczna Pomarańcza” 
oraz w powiatowym konkursie 
„Człowiek a środowisko”.

Do tytułu „Uczeń Roku” 
nominowani byli poza tym: 
Wiktoria Kurska i Anna Chę-
cińska (SP w Pisarzowicach), 
Katarzyna Markiel, Wiktoria 

Zeman i Anna Ochman (SP 
w Starej Wsi), Maria Gąszcz, 
Estera Nawrocka i Jan Grzy-
bek (SP w Wilamowicach) 
oraz Maja Stokłosa (Gimna-
zjum w Pisarzowicach).

Wyróżnienia zdolnej mło-
dzieży w imieniu burmistrza 
Mariana Treli dokonali se-
kretarz gminy Andrzej Koł-
tun oraz wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Marian Roz-
ner. Finaliści otrzymali pleca-
ki trekkingowe oraz dyplomy 
gratulacyjne. Nagrody ufun-
dowała gmina Wilamowice. 
Podziękowano jednocześnie 
rodzicom i nauczycielom, któ-
rzy wspierali uczniów w ich 
dążeniu do sukcesów. (R)
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remont do  
hecZnarowic

Rozpoczęła się planowana na 
ten rok przebudowa drogi powia-
towej od ronda w Wilamowicach 
w kierunku Hecznarowic.

Realizowana już inwestycja na od-
cinku ok. 800 metrów obejmuje sze-
roki zakres prac, m.in. utwardzenie 
poboczy, przebudowę chodników, 
zjazdów, rowów przydrożnych i sys-
temów kanalizacyjnych. Gmina Wila-
mowice, podobnie jak Powiat Bielski, 
na to zadanie przeznaczyła środki na 
poziomie 25 procent z łącznej kwoty 

7 mln zł. Pozostała część to pienią-
dze pozyskane z rządowego progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej. Droga pro-
wadząca przez Hecznarowice do Kęt 
będzie gotowa jeszcze w tym roku.

To kolejna z drogowych inwe-
stycji, przeprowadzanych w tym 
rejonie gminy przez Wilamowice 
wspólnie z samorządem powiatu. 
Wcześniej gruntownemu remonto-
wi podlegał odcinek tej samej dro-
gi ze Starej Wsi w kierunku ronda 
w Wilamowicach, gdzie m.in. wy-
konano nową nakładkę asfaltową 
jezdni oraz chodniki. (RA)
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Prace przy przebudowie drogi z wilamowic do Hecznarowic właśnie ruszyły.

konkurs „Uczeń Roku Szkolnego” ponownie był okazją do uhonorowania 
najzdolniejszych młodych osób z terenu gminy wilamowice, które osiągnęły 
wszechstronne sukcesy.

rajd całych rodZin
Aż 160 uczestników 
wzięło udział w sobotę 8 
czerwca w IV Parafial-
nym Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym w Hecznaro-
wicach.

Impreza, mająca cy-
kliczny charakter i służąca 
integracji środowiska so-
łectwa Hecznarowice, rów-
nież w tym roku okazała się 
udanym przedsięwzięciem. 
160 osób, w tym 60 dzie-
ci, pod przewodnictwem 
ks. proboszcza Aleksandra 
Smarducha, wyruszyło na 
rowerach malowniczymi 
terenami gminy Wilamowi-
ce do kościoła parafialnego 
w Starej Wsi, gdzie odpra-
wiona została msza święta. 
Po jej zakończeniu peleton 
w asyście policji i druhów 
strażaków z OSP przybył 

po przejechaniu łącznie 21 
kilometrów na stadion LKS 
w Hecznarowicach.

Tu odbyła się dalsza 
część rodzinnego wydarze-
nia. Policjant z „drogów-
ki” przeprowadził konkurs 

wiedzy o ruchu drogo-
wym dla dzieci. Wszyscy 
uczestnicy zostali obdaro-
wani odblaskami, a naj-
młodsi otrzymali kodeksy 
rowerzysty i nagrody od 
sponsorów. Wybornie 
smakowała kiełbaska 
z grilla i zimne napoje, 
o świetną atmosferę zadba-

ły Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Hecznarowice 
oraz młodzież zrzeszona 
wokół parafii. A o tym, 
że impreza ma wielopo-
koleniowy wymiar, niech 
świadczy to, że jej naj-
młodszy uczestnik miał 
tylko 4 latka, zaś najstar-
sza uczestniczka 82. (Red)
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iV Parafialny Rodzinny Rajd Rowerowy w Hecznarowicach zgromadził wielu uczestników w każdym 
wieku.
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gaZ Zamiast węgla
Właściciele budynków jednorodzinnych w gminie Czechowice-Dziedzice, zainteresowani likwidacją 
nieekologicznych kotłów węglowych i zastąpieniem ich kotłami gazowymi, mogą złożyć wniosek  
o udzielenie dotacji na tego rodzaju inwestycję jeszcze do 28 czerwca br.

Systematyczne działania, 
mające na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza 
związanego z niską emisją, 
czyli indywidualnym ogrze-
waniem budynków jednoro-
dzinnych, podejmowane są 
w Czechowicach-Dziedzicach 
od wielu lat. Program Ogra-
niczenia Niskiej Emisji dla 
budynków jednorodzinnych 
realizowany był już w latach 
2007-2012, gmina znalazła 
się wówczas w gronie samo-
rządów pionierskich w tym 
zakresie w regionie. W tym 
okresie kosztem przeszło 4,5 
mln zł zmodernizowano w su-
mie aż 378 kotłowni.

Działania w ramach gmin-
nego PONE zostały wznowione 
w 2017 r. Choć oferta obejmo-
wała dofinansowanie jedynie do 
wymiany kotłów na gazowe, bo 
taka zamiana gwarantuje naj-
większy efekt ekologiczny, to 
udało się unowocześnić kolej-
nych 85 przydomowych ko-
tłowni. Program kontynuowany 
był również w roku 2018, a tym 
razem mieszkańcy mieli moż-
liwość ubiegania się o dopłaty 
do wymiany kotłów nie tylko 
na gazowy, ale również na eko-

logiczny kocioł na ekogroszek 
5 klasy. Dzięki przeprowadze-
niu ubiegłorocznego PONE 
możliwa była modernizacja 
kolejnych 250 kotłowni na te-
renie gminy.

Obecny nabór wniosków, 
który został wydłużony do 
28 czerwca br., przewidu-
je uzyskanie dotacji celowej 
na wymianę starego kotła na 
ekologiczny zasilany paliwem 
gazowym. Taki bowiem jest 
czystym, praktycznie bezob-

sługowym i coraz bardziej 
atrakcyjnym, jeśli chodzi 
o koszty i komfort, źródłem 
ciepła. Właściciele budyn-
ków jednorodzinnych, wnio-
skujący o dofinansowanie, 
mogą otrzymać nawet 6 tys. 
zł, wysokość wsparcia wyno-
sić będzie 60 procent kosztów 
kwalifikowanych zadania. 
Wypłata dotacji nastąpi pod 
warunkiem przyznania gmi-
nie Czechowice-Dziedzice 
dofinansowania ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
na realizację.

Wnioski przyjmowane są 
w Urzędzie Miejskim w Cze-
chowicach-Dziedzicach (Plac 
Jana Pawła II 1, pokój 407, 
III piętro), w godzinach jego 
pracy. Szczegółowych in-
formacji udziela osobiście 
lub telefonicznie Wydział 
Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa. (R)

segregacja  
od PrZedsZkolaka

Spotkanie edukacyjne, 
podejmujące zagadnienie 
segregacji śmieci, zorgani-
zowane zostało na terenie 
Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
w Kozach.

Dzięki ciekawej i warto-
ściowej inicjatywie, podjętej 
przez Urząd Gminy w Kozach 
oraz przedstawicieli firmy zaj-
mującej się obsługą PSZOK, 
we wtorek 4 czerwca miejsce 
zbiórki śmieci wyznaczone 
dla mieszkańców gminy od-
wiedziły przedszkolaki z Kóz. 
Najmłodsi dowiedzieli się, 
jakie rodzaje odpadów przyj-
mowane są w punkcie, wzięli 
również udział w konkursach 
związanych tematycznie 
z prawidłową segregacją. Co 
warte podkreślenia, dzieci nie 
miały problemu z umieszcza-

niem odpadów we właści-
wych pojemnikach po to, by 
jak najlepiej zatroszczyć się 
o środowisko naturalne. Dla 
zadowolonych nietypowym 
przebiegiem dnia przedszko-
laków organizatorzy przy-
gotowali kolorowe baloniki 
oraz słodkości.

To kolejne już przed-
sięwzięcie w gminie Kozy, 
które ściśle wiąże się z te-
matyką segregacji odpadów. 
Przez kilka ostatnich tygodni, 
o czym także obszernie infor-
mowaliśmy, trwała ciesząca 
się bardzo dużym wzięciem 
akcja „TrashTag Challenge”, 
która w zbieranie śmieci za-
angażowała różne środowiska 
kozian. Jej podsumowanie 
nastąpi w najbliższą sobo-
tę 22 czerwca od godziny 9 
w parku przy platanie. (M)

ocZysZcZalnia i kanaliZacja w roZBudowie
W szybkim tempie przebie-
ga gruntowna modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Za-
solu Bielańskim, połączona 
z rozbudową sieci kanaliza-
cyjnej w tym rejonie gmi-
ny Wilamowice.

– Nasze miejscowości cią-
gle się rozwijają, z każdym 
rokiem przybywa w nich 
mieszkańców. To oznacza, że 
infrastruktura, także ta wodno-
-kanalizacyjna, systematycz-
nie musi być rozbudowywana 
i ulepszana – mówi burmistrz 
Wilamowic Marian Trela.

Projekt związany z roz-
budową oczyszczalni ście-
ków w Zasolu Bielańskim, 
powstałej już w 1994 roku 
i wymagającej podjęcia prac 
modernizacyjnych, ruszył po-
czątkiem ub.roku. Aktualnie 
wykonano już w 90 procentach 
niezbędną do obsługi obiektu 
sieć kanalizacyjną i wodocią-
gową, pozwalającą przyłączyć 
budowaną kanalizację sanitar-
ną na terenie Zasola Bielań-
skiego.

Zakończyły się  robo-
ty związane ze stworzeniem 
dwóch reaktorów biologicz-

nych oraz magazynowania 
osadów odwodnieniowych. 
Trwają prace montażowe tech-
nologii oczyszczania ścieków 
i wykończeniowe w budyn-
kach, latem prowadzone będzie 
z kolei m.in. korytowanie dro-
gi dojazdowej oraz równolegle 
dalsze układanie rurociągów 
kanalizacyjnych, zabudowa 
pompowni i przewierty pod 
drogami. Wszystko po to, aby 
jeszcze jesienią tego roku na-
stąpił rozruch technologiczny, 
a w 2020 r. inwestycja mogła 
zostać ostatecznie sfinalizo-
wana.

Oczyszczalnia w Zaso-
lu Bielańskim, która obecnie 
przerobić może 400 m sześc. na 
dobę, zostanie zmodyfikowana 
na zakład pracujący w układzie 
przepływowym niemal 1,2 tys. 
m sześc. Sieć kanalizacji sa-
nitarnej o długości prawie 7 
km wraz z przepompowniami 
ścieków wykonana będzie do-
celowo w rejonie ulic Pięknej, 
Mostowej, Ptasznik i Wrotnow-
skiej, co umożliwi podłączenie 
do kanalizacji kolejnych budyn-
ków mieszkalnych.

Wartość całego zadania wy-
nosi nieco ponad 22,3 mln zł. 

Odpowiednio kwotami 8,2 mln 
zł i 7,6 mln zł inwestycja zo-
stała dofinansowana ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 

oraz Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Pozostała część wy-
asygnowana została z budżetu 
gminy Wilamowice. (MA)
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Gmina czechowice-dziedzice od lat realizuje liczne działania z myślą o ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza 
związanego z niską emisją.
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Przedszkolaki z kóz zapoznały się z funkcjonowaniem Punktu Selek-
tywnego Zbierania odpadów komunalnych.
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Ekologia

młodZież o energii
Uczniowie ze szkoły w Bestwinie zorganizowali Młodzieżowe Forum 

Ekoenergetyczne. Wykorzystując wyposażenie nowych zielonych pracowni, 

pogłębili wiedzę i podzielili się swoimi przemyśleniami co do przyszłości 

alternatywnych źródeł energii.

– Można się było dużo 
nauczyć, widać zwłaszcza 
zaangażowanie młodych 
mieszkańców w starania o upo-
wszechnienie czystej, odna-
wialnej energii, zastępującej 
węgiel. Mamy satysfakcję, bo 
te ciekawe prelekcje i poka-
zy stały się możliwe w dużej 
mierze dzięki nowemu wypo-
sażeniu pracowni, które pozy-
skaliśmy dla naszych szkół. 
Cieszę się, że sprzyja to roz-
wojowi wiedzy i umiejętności 
naszych uczniów, bo z pewno-

ścią pomoże im to w dalszej 
karierze szkolnej, a następnie 
zawodowej – mówił wójt Artur 
Beniowski, który wziął udział 
w Forum.

Młodzieżowe Forum Eko-
energetyczne prowadziła sama 
młodzież w ekopracowni, jaka 
niedawno powstała w szkole. 
Na pokazowej lekcji nie bra-
kowało efektownych ekspe-
rymentów. Z patyków, nici 
i plasteliny zbudowano na-
wet model linii energetycz-
nej, łączącej sołectwa gminy 

Bestwina. Jeszcze wcześniej 
zorganizowano wycieczkę do 
prawdziwej elektrowni.

Wykorzystując tablicę inte-
raktywną, wiatraki na baterie 
słoneczne, „owocowe zegary” 
i badania ankietowe uczniowie 
starali się zachęcić gości do 
szukania alternatyw dla paliw 
kopalnych. Już teraz w gminie 
Bestwina korzysta się w do-
mach z paneli fotowoltaicz-
nych, być może przyszłość 
pokaże, że warto rozważyć 
i inne opcje. Siódmoklasistom 

najbardziej spodobała się elek-
trownia wodna.

Bestwińska szkoła pozyska-
ła 10 tys. zł dofinansowania 
z Funduszu Naturalnej Ener-
gii na projekt „Audyt Eko-
energetyczny”, przygotowany 

pod kierunkiem nauczycielki 
Magdaleny Jasińskiej. Pienią-
dze pozwoliły na zakup po-
mocy naukowych, realizację 
wycieczek i szeroko zakrojoną 
kampanię edukacyjną. Grant 
umożliwił opracowanie pakietu 

interaktywnych gier, akcję na-
klejkową, przygotowanie gra-
fik na torbach ekologicznych, 
przekazanie do innych szkół 
baterii solarnych i powerban-
ków, stworzenie komiksów 
itd. (R, SL)
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amFiteatr w liPniku do moderniZacji
Jarosław Klimaszewski, pre-
zydent Miasta Bielska-Białej, 
i Marek Czader, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Bielsko, pod-
pisali porozumienie w spra-
wie modernizacji amfiteatru 
w kompleksie leśnym w Lip-
niku.

Amfiteatr zlokalizowany 
jest na gruntach w zarządzie 
Lasów Państwowych Nadle-
śnictwa Bielsko, na granicy 
administracyjnej dwóch gmin 
– Bielska-Białej i Kóz. We-
dług umowy miasto będzie re-
alizowało inwestycję na terenie 
leżącym w jego granicach, na-
tomiast Nadleśnictwo Bielsko 
na terenie gminy Kozy. W po-
rozumieniu strony uzgodniły, 
że nadleśnictwo opracuje do-
kumentację projektową oraz 
sfinansuje modernizację cza-
szy amfiteatru, natomiast mia-
sto sfinansuje pozostałą część, 
tj. budowę wiaty z zapleczem 
socjalnym, remont placu i wy-
konanie elementów małej ar-
chitektury oraz przebudowę 
i budowę ciągów pieszych 
i ścieżek.

– To pierwszy krok do tego, 
żeby przystąpić do tej inwesty-

cji, która będzie służyła miesz-
kańcom Bielska-Białej – ocenił 
prezydent miasta Jarosław Kli-
maszewski. Nadleśniczy Ma-
rek Czader przypomniał, że 
jego poprzednik, nadleśniczy 
Hubert Kobarski, był moc-
no zaangażowany w ten pro-
jekt, a Nadleśnictwo Bielsko 
w ostatnich latach otwiera się 
na inwestycje skierowane do 
mieszkańców. Dobrymi przy-
kładami takich praktyk są m.in. 
budowa parkingu w Dolinie 
Wapienicy, miejsca postojowe 
w Lipniku i Straconce, ścież-
ka biegowa czy górskie ścież-
ki rowerowe. Ta infrastruktura 
znacznie ułatwia dotarcie i ko-
rzystanie z uroków beskidzkie-
go lasu.

– Tym porozumieniem sta-
wiamy kolejny krok na drodze 
do tego zamierzenia. Regional-
na Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Katowicach zgodziła 
się na przesunięcie środków na 
kolejny rok, co pozwala opty-
mistycznie patrzeć na realizację 
tego przedsięwzięcia – powie-
dział nadleśniczy Czader. 

Leśny kompleks w Lipni-
ku był bardzo popularny w la-
tach przedwojennych, wtedy 
też powstał amfiteatr, który 
potem stopniowo popadał 
w ruinę. Dla wielu bielszczan 
rejon amfiteatru w Lipniku 
stanowi jednak bardzo czę-
sty cel pieszych wędrówek 
o bardziej spacerowym cha-
rakterze. (nB, R)

ocena PowietrZa
Regionalny Wydział Monitoringu Środo-

wiska w Katowicach opublikował „Roczną 
ocenę jakości powietrza w województwie 
śląskim, raport wojewódzki za rok 2018”. 
Można ją pobrać ze strony internetowej Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska w Katowicach.

Ocena została zatwierdzona przez Głów-
nego Inspektora Ochrony Środowiska 
i przekazana Marszałkowi Województwa 
Śląskiego. Przedstawiono w niej stan ja-
kości powietrza w 2018 roku, jak również 
przeprowadzono analizę porównawczą z la-
tami poprzednimi. Ocena wykonana została 
dla pięciu stref jakości powietrza, wydzie-
lonych w województwie śląskim. Strefy 
zaliczone zostały do odpowiedniej klasy 
dla wszystkich substancji podlegających 
ocenie, w tym: benzen, dwutlenek azotu, 
dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył 
zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, 
zawarte w pyle arsen, ołów, kadm oraz ni-
kiel.

W podsumowaniu autorzy piszą, że ja-
kość powietrza nie wykazała znaczącej po-
prawy. Główną przyczyną złych wyników 
pozostaje emisja z indywidualnego ogrzewa-
nia budynków mieszkalnych (bytowo-komu-
nalna). Znacznie mniejszy wpływ na to ma 
emisja przemysłowa i liniowa. W aglome-
racji górnośląskiej wskazany został ponadto 
również obszar przekroczenia średniorocz-
nego stężenia dwutlenku azotu, związany 
z oddziaływaniem transportu drogowego, 

obejmujący przebiegającą przez Katowice 
autostradę A4.

Autorzy piszą, że na podstawie rocznych 
ocen od 2010 r. Sejmik Województwa Ślą-
skiego uchwalał kolejne Programy Ochrony 
Powietrza (POP), które objęły działaniami 
naprawczymi obszar całego województwa 
śląskiego. Od kwietnia 2017 r. obowiązuje 
tzw. „uchwała antysmogowa”, która zaka-
zała spalania w gospodarstwach domowych 
paliw najgorszej jakości. Mimo tego w ciągu 
7 lat działania te nie przyniosły zasadniczej 
poprawy jakości powietrza.

Raport dostępny jest na stronie: www.ka-
towice.wios.gov.pl/index.php?tekst=monito-
ring/informacje/stan2018/i. (łU)
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gala Z hitowymi walkami
Mnóstwo emocji dostarczy zgromadzonym kibicom Międzynarodowa Gala MMA 

Celtic Gladiator. Hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej zapełni się miłośnikami 

sportów walki już w sobotę 29 czerwca.

– Jest mi bardzo miło, że 
tak wielka Gala odbędzie się 
w moim rodzinnym mieście, 
dzięki czemu będę mogła się 
zaprezentować przed własną 
publicznością – mówi Mar-
ta Waliczek, zawodniczka 
DAAS Berserker’s Team, któ-
ra w głównej walce wieczoru 
zmierzy się w oktagonie z sil-
ną Litwinką Juliją Stoliarenko. 
– To zawodniczka doświad-
czona, charakteryzująca się 
zarówno dobrym parterem, jak 
i „stójką”. Większość swoich 
dotychczasowych walk wygra-
ła, więc muszę pozostać mak-
symalnie skoncentrowana, aby 

wykonać plan – dodaje bielsz-
czanka.

Kibice, którzy w sobotę 29 
czerwca pojawią się w Hali pod 
Dębowcem (początek Gali o go-
dzinie 18) będą mogli zobaczyć 
w akcji także sporą grupę innych 
fighterów bielskiego klubu. Pod 
znakiem rewanżu za amatorską 
porażkę upłynie pojedynek Fi-
lipa Lamparskiego z Patrykiem 
Grzemskim. – Wtedy trochę 
zlekceważyłem rywala, teraz 
walka będzie zupełnie inna – 
przekonuje ten pierwszy.

Z kolei Paweł Brandys w wa-
dze średniej stanie naprzeciwko 
legendy sportów walki Brytyj-

czyka Shauna Lomasa, który na 
swoim koncie ma... aż 104 po-
jedynki. – Liczę, że będzie dużo 
kibiców i to wsparcie pomoże 
w tym, aby dać z siebie „mak-
sa” – wyjaśnia.

36-letni Brazylijczyk Ro-
bert Fonseca to z kolei kon-
kurent bielszczanina Michała 
Wiencka. – Pierwszy raz wy-
stąpię w rodzinnym mieście. 
To nowe, ekscytujące doświad-
czenie – podkreśla podopieczny 
Berserker’s Team, którego wal-
kę poprzedzą m.in. konfronta-
cje Patryka Chrobaka, Adriana 
Dudka i Roberta Maciejowskie-
go. (M)

Bilety internetowo i stacjonarnie
choć już na niespełna miesiąc przed Międzynarodową Galą MMA celtic Gladiator sprzedana została połowa bile-
tów na trybuny i w pobliżu oktagonu Hali pod dębowcem, organizatorzy zapowiedzieli dostępność wejściówek 
aż do samego wydarzenia. warto podkreślić, że wszyscy kibice nabywający bilety (ceny wahają się od 45 do 240 
zł) – i to bez względu na wybrany sektor – będą mogli wziąć udział w After Party, które odbędzie się tuż po Gali w 
bielskim klubie klimat. Tu uzyskają niepowtarzalną okazję, aby z fighterami porozmawiać, zdobyć autograf czy 
wykonać wspólne zdjęcie. – Rozpoczynając przygotowania do Gali nie byliśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie 
tak naprawdę zainteresowanie kibiców. Szybko potwierdziło się, że zapotrzebowanie jest znaczne. Samo miasto i 
region tradycje w sportach walki mają silne, ale tak dużej imprezy w Bielsku-Białej dotąd nie było – mówi Albert 
Jarzębak, prezes federacji celtic Gladiator.

gdZie kuPić Bilety?
 przez internet – pod adresem www.kupbilet.pl/celticgladiator4
 stacjonarnie – do Gali w Rewers „cocktails & coffee” (Bielsko-Biała, Rynek 2) w godzinach otwarcia
 stacjonarnie – przy Hali pod dębowcem – 28.06 (piątek), w godz. 10-18; 29.06 (sobota),  
w godz. 10-14
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święto Powiatu Bielskiego i wilamowskie śmiergusty
To było wyjątkowe święto – w pierwszy weekend czerwca w Wilamowicach zorganizowano wspólnie doroczne Święto Powiatu Bielskiego i tradycyjne 

Wilamowskie Śmiergusty.

Sobotę rozpoczął koncert 
laureatów Polsko-Czeskich 
Spotkań Amatorskich Grup 
Artystycznych SAGA’2019. 
Następnie wystąpiła grupa Włó-
czykije, zespół Retrospekcja, 
a także Reprezentacyjna Orkie-
stra Dęta Gminy Wilamowice 
pod batutą kapelmistrza Mariu-
sza Płonki. Gwiazdą wieczoru 
był Czadoman.

W niedzielę od samego 
rana trwało przygotowywanie 
stanowisk pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich gmin powiatu 
bielskiego, biorących udział 
w Przeglądzie Potraw Re-
gionalnych „Kulinarne Dzie-
dzictwo Powiatu Bielskiego”. 
Specjalna komisja dokonała 
wyboru najlepszych potraw.

W tym czasie w barwnym 
korowodzie po mszy świę-
tej nadeszli uczestnicy dru-
giego dnia zabawy, których 
poprowadziła Akademia Ma-
żoretek „Gracja” i z udziałem 

m.in. Orkiestry Dętej OSP 
w Starej Wsi, przedstawicieli 
miast partnerskich Wilamo-
wic ze Słowacji, Czech, Wę-
gier i Chorwacji, zaproszonych 
gości, zespołów regionalnych 
„Tradycja”, „Cepelia Fil-Wi-
lamowice”, „Dankowianie”, 

„Wilamowice”, „Zasolanie”, 
„Pisarzowianki”, „Echo”.

Oficjalnego otwarcia Świę-
ta Powiatu Bielskiego oraz 
Wilamowskich Śmiergustów 
dokonali starosta bielski An-
drzej Płonka oraz burmistrz 
Wilamowic Marian Trela. Na-

stępnie każdy mógł zakosztować 
przygotowanych do konkursu 
potraw. Na scenie zagościły 
zespoły regionalne gminy Wi-
lamowice. Na wieczór przygo-
towano koncert zespołu „Teraz 
My”, a następnie gwiazdy wie-
czoru, zespołu „Long & Junior”.
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