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książki Do BuDki
Promocja czytelnictwa na świeżym powietrzu
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auToBusy Z GaZem
Komunikacja na drogach powiatu
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sZkoła ZnacZnie więksZa
Edukacyjne inwestycje wobec reformy
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Bielska gala sportów walki
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Plenerowo w każdy weekend w regionie

Koszenie trawy, stawianie kopek siana, czy bardziej z przymru-
żeniem oka, rzut jajkiem, szukanie jajka w wozie z sianem – tra-
dycyjne prace gospodarskie stają się polem rywalizacji, a przy 
okazji sprzyjają edukacji młodego pokolenia „jak to dawniej 
bywało”. W tym roku odbyły się II Janowickie Sianokosy.
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ZiEMiA BiElSKA   ŚlĄSK CiESZYŃSKi

BEZPŁATNE PiSMO PROMOCYJNE

o misTrZowskie pasy

TraDycyJnie 
GraBiami i kosą

Bohaterowie Gali Celtic 
Gladiator w widowiskowy 
sposób zaprezentowali się 
publiczności zgromadzo-
nej w sobotę 29 czerwca w 
Hali pod Dębowcem. Gala 
odbyła się pod patrona-
tem „Gazety Beskidzkiej”.

str. 16



2 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plliPiEC 2019

Z myślą o seniorach
Posłanka Mirosława Nykiel 
kontynuuje spotkania w re-
gionie ze środowiskami se-
niorów. To właśnie podczas 
takich wizyt narodził się po-
mysł stworzenia spójnego 
programu opieki medycznej 
nad osobami starszymi.

W całej Polsce jest już 10 
mln emerytów, w samym tylko 
województwie śląskim ok. 1,1 
mln, a takich osób będzie przy-
bywać. – Starzejemy się jako 
społeczeństwo i stajemy wo-
bec wyzwań kompleksowego 
zadbania o tę grupę społeczną 
– wyjaśnia posłanka Platfor-
my Obywatelskiej.

Jej zdaniem, w Polsce po-
maga się seniorom, emery-
tom i rencistom, ale udzielane 
wsparcie jest daleko niewy-
starczające. Jako partia opo-
zycyjna Platforma mówi 
o „gospodarce srebrnej”, 
a więc działaniach skoncentro-
wanych na seniorach. Propo-
zycje „Polski seniora” zostały 
oparte na podkreślaniu god-
ności wieku osób starszych, 
zachowaniu ich w aktywności 
i zadbaniu o opiekę zdrowotną.

Mandat parlamentarny Mi-
rosława Nykiel pełni od wielu 
lat, także wcześniejsza działal-
ność społeczna i gospodarcza 
powodowała, że na jej drodze 
pojawiały się osoby ze środo-
wisk senioralnych. Posłanka 
szczególnie ceni sobie wła-
śnie te cyklicznie odbywające 
się spotkania z osobami star-
szymi, które w różnej formie 
cały czas prowadzą aktywne 
życie, m.in. w Czechowicach-
-Dziedzicach czy Bielsku-Bia-
łej. Wielkim echem odbił się 
ostatnio Wiosenny Bal Se-
nioralny, jaki zorganizowano 
w Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz. Dobra zabawa stała 
się okazją do odbycia rozmów 
z uczestnikami i wysłuchania 
ich opinii na temat elementów 
polityki senioralnej i wsparcia 
dla tego środowiska.

Najświeższą sprawą, jaką 
udało się przygotować, jest 
projekt Ustawy o Radach Se-
nioralnych, przygotowany przy 
współpracy Ogólnopolskiego 
Porozumienia o Współpra-
cy Rad Seniorów i odbyciu 
ponad 80 spotkań z seniora-
mi. Autorzy proponują w nim 

możliwość powoływania rad 
senioralnych na szczeblu po-
wiatowym i wojewódzkim, 
chcą również, by seniorzy 
mieli swój budżet senioralny, 
z którego mogliby realizować 
swoje pomysły.

Jak mówi Mirosława Ny-
kiel, przy stworzeniu progra-
mu z myślą o seniorach należy 
upowszechnić tzw. telemedy-
cynę, która w Polsce jest już 
w wielu miejscach testowana. 
– Zależy mi, aby w ramach 
tego programu większość se-
niorów została wyposażona 
w opaski elektroniczne – mówi 
posłanka. Tego typu urządze-
nie posiada specjalny przycisk, 
którym w każdej chwili moż-
na wezwać pogotowie. Zresztą 
opaska posiada więcej możli-
wości, m.in. monitoruje istot-
ne dla życia parametry stanu 
zdrowia. Toteż lekarz pacjenta, 
wyposażonego w takie urzą-
dzenie, zostaje automatycznie 
zawiadamiany o możliwym za-
grożeniu.

O  s y s t e m i e  p o m o c y 
zdrowotnej nad pacjentami 
w starszym wieku, Mirosła-
wa Nykiel rozmawiała m.in. 

podczas spotkania ze słucha-
czami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Świętochłowicach. – 
Nie czuję upływającego cza-
su, czuję się w pełni sił, ale 
na tego typu spotkaniach se-
niorzy uświadamiają mi, że 
mam ogromne doświadcze-
nie życiowe i zawodowe. Gdy 
mówię o wychowaniu trójki 
dzieci i swoich dziesięciorgu 
wnucząt od razu znajdujemy 
wspólny język – wyjaśnia po-
słanka.

Program systemowej pomo-
cy dla seniorów jest również 
częstym punktem i przedmio-

tem rozmów podczas spotkań 
w trakcie Regionalnego Kon-
gresu Kobiet Podbeskidzia, 
którego posłanka Platformy 
Obywatelskiej jest inicjatorką 
i współorganizatorką. Wyda-
rzenia Kongresu trwają prak-
tycznie przez cały rok, ich 
zwieńczeniem jest uroczysta 
gala, we wrześniu zostanie ona 
zorganizowana po raz dziewią-
ty. Wtedy zostaje przyznana 
Perła Podbeskidzia, a odbie-
rają ją panie zasłużone dla 
lokalnej społeczności, np. Gra-
żyna Chorąży, prezes Salwa-
toriańskiego Stowarzyszenia 

Hospicyjnego, Maria Sysak-
-Łyp, prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym „Razem”, 
czy Agnieszka Gorgoń-Komor, 
lekarz i profilaktyk. – Uczest-
niczkami i współorganizator-
kami są często panie, które 
mają za sobą różnego rodzaju 
doświadczenie, nie tylko oso-
biste, ale i wynikające z pracy 
wśród osób starszych czy scho-
rowanych. To one podkreślają 
konieczność utworzenia spój-
nego systemu opieki medycz-
nej nad seniorami – dodaje 
Mirosława Nykiel. (Łu)

aktualności
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poD paTronaTem  
„GaZeTy BeskiDZkieJ”

FesTiwal Branży iT
Od 9 do 15 września potrwa w Bielsku-Białej 

wydarzenie BBDays4.IT. To ogólnopolskie 

przedsięwzięcie skierowane do inżynierów z 

branży informatycznej oraz osób zainteresowa-

nych tworzeniem i rozwojem oprogramowania.

Po sukcesie Dni Wolnego 
Oprogramowania i BBQ4.
IT – wydarzeń, które w po-
przednich latach organizo-
wane z inicjatywy bielskiej 
spółki Rekord Systemy Infor-
matyczne przyciągnęły setki 
uczestników – w tym roku 
największe firmy, zajmują-
ce się tworzeniem oprogra-
mowania na Podbeskidziu, 
postanowiły stworzyć tygo-
dniowy festiwal integrujący 
całe regionalne środowisko 

branży IT. W trakcie impre-
zy odbywać się będą warsz-
taty, hackatony, meetupy oraz 
konferencje i prelekcje, skie-
rowane do różnych grup od-
biorców.

BBDays4.IT został obję-
ty honorowym patronatem 
prezydenta miasta Bielska-
-Białej Jarosława Klima-
szewskiego, który dokona 
uroczystego otwarcia im-
prezy w sali sesyjnej Ratu-
sza. (M)

sTrażackie manewry
Ochotnicza Straż Pożar-
na w Hecznarowicach wraz 
z Bielskim Pogotowiem 
Ratunkowym i Komendą 
Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej 
zorganizowała V Manewry 
Ratownicze pod patronatem 
Starosty Bielskiego Andrzeja 
Płonki i Burmistrza Wilamo-
wic Mariana Treli.

Do Hecznarowic zawitało 16 
jednostek OSP z województw 
małopolskiego i śląskiego. Naj-
więcej, bo 9 drużyn, reprezen-
towało powiat bielski (OSP 
Bestwina, Czaniec, Dankowi-
ce, Kaniów, Kobiernice, Pisarzo-
wice, Porąbka, Świętoszówka, 

Wilamowice), po dwie miasto 
Bielsko-Białą (Hałcnów, Komo-
rowice Śląskie) i powiat suski 
oraz po jednej powiaty krakow-
ski, wadowicki i pszczyński.

Dla strażaków przygoto-
wane zostały rozmaite zada-
nia, jak m.in. ratowanie osoby 
poszkodowanej podczas prac 
remontowych w silosie na zbo-
że, uwolnienie rolnika zaklesz-
czonego w maszynie podczas 
prac polowych, współdziałanie 
z grupą poszukiwawczą z psami 
ratowniczymi, przeszukującą 
gruzowisko powstałe po za-
waleniu się hali magazynowej, 
udzielenie pierwszej pomocy 
ofierze wypadku uwięzionej 
w rozbitym samochodzie czy 

interwencja podczas awantu-
ry w lesie zakończonej pró-
bą samobójczą. Wykonanie 
nadzorowali funkcjonariusze 
Państwowej Straży Pożarnej 
i ratownicy medyczni, manew-
ry te uzupełnione zostały ćwi-
czeniami sprawnościowymi 
młodych druhów oraz wyma-
gającym torem przeszkód.

W klasyfikacji generalnej 
1. miejsce zajęła jednostka 
OSP Lachowice przed OSP 
Kaniów i OSP Komorowi-
ce Śląskie. Puchary dla nich 
ufundowali starosta bielski 
Andrzej Płonka, burmistrz 
Wilamowic Marian Trela oraz 
Rada Miejska w Wilamowi-
cach. (BN)

węDrówka Do DawneGo sZcZyrku
Tytuł nawiązuje do nowej 

książki szczyrkowianiana Jac-
ka Żaby. Autor zabiera czytelni-
ków w sentymentalną podróż od 
dworca w Bielsku do schroniska 
na Białym Krzyżu w Szczyrku.

– Naszą podróż rozpo-
czynamy w Bielsku, które-
go rozkwit nastąpił w okresie 
XIX-wiecznej rewolucji prze-
mysłowej. (…) Coraz bogat-

si mieszczanie, a zwłaszcza 
przemysłowcy, inżynierowie, 
bankierzy różnych narodowo-
ści, tworzyli liczną grupę lu-
dzi, którzy chętnie wyjeżdżali 
za miasto, zwłaszcza w doliny 
położone pomiędzy pobliski-
mi górami. Bielscy Austriacy, 
Niemcy, Żydzi, Czesi, Po-
lacy spędzali czas w Bystrej 
i Szczyrku. Zimą wyjeżdżali 

na narty – czytamy w słowie 
wstępnym Jacka Żaby.

Wydawnictwo ponad-
stustronicowej objętości ma 
przede wszystkim charakter 
albumu. Jednakże poszcze-
gólne zdjęcia z lat minionych, 
ukazujące tak ludzi, jak i rów-
nież miejsca na trasie prowa-
dzącej z Bielska do Szczyrku, 
opatrzone zostały stosownym 
opisem. Autor przypomina, 
że Szczyrk został wpierw od-

kryty dla wypoczynku letnie-
go, a nieco później z myślą 
o narciarskich szaleństwach 
w okresie zimowym. – Kolej-
ne pokolenia wnosiły w krajo-
braz doliny nad rzeką Żylicą 
nowe domy, pensjonaty, ho-
tele, później wyciągi krzeseł-
kowe i orczykowe. Ale idea 
pozostawała niezmienna – 
zaspokajanie potrzeb swoich 
i turystów – dodaje dzienni-
karz ze Szczyrku. (RED)
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Posłanka Mirosława Nykiel podczas rozmowy z uczestniczkami Wiosennego Balu Senioralnego w Bielsku-Białej.
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uZnanie puBlicZności  
Dla akTorki Gok Jasienica

Faustyna Słonka, repre-
zentując mazańcowicką filię 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy, zdobyła nagrodę 
publiczności i drugą nagrodę 
jury na ogólnopolskim turnie-
ju recytatorskim.

W konkursie zaprezen-
towała monodram „Księga 
nieżywków” według tek-
stu „Zgubiono znaleziono” 
australijskiej pisarki Bro-
oke Davies, w tłumaczeniu 
Roberta Sudóła, w reżyserii 
Anny Maśki, która jest rów-
nież autorką scenariusza.

Finał Turnieju Teatrów 
Jednego Aktora 64. Ogól-

nopolskiego Turnieju Re-
cytatorskiego odbył się 22 
czerwca w Teatrze Rondo 
w Słupsku. Jury przyznało 
Faustynie drugie miejsce, 
zaś najwyższym uznaniem 
przedstawienie nagrodzi-
ła publiczność.

Faustyna Słonka ma 18 
lat, uczęszcza do bielskie-
go liceum i interesuje się 
teatrem i tańcem. Od kilku 
lat uczestniczy w działa-
niach teatralnych w różnych 
miejscach, w słupskim 
konkursie reprezentowała 
jasienicki GOK filię w Ma-
zańcowicach. (RED)

region

Z prac poselskich

500 plus BarDZo poTrZeBne
Od 1 lipca ruszył rozszerzony 
program „Rodzina 500 plus”, 
który zakłada przyznanie 
świadczenia wszystkim dzie-
ciom do 18 lat, bez względu 
na dochód osiągany przez 
rodzinę. – Wyraźnie obser-
wujemy, że skala zaintereso-
wania taką formą wsparcia 
jest ogromna – wyjaśnia od-
powiedzialny za program 
Stanisław Szwed, wicemini-
ster Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Wraz z początkiem lipca 
ruszyła możliwość składania 
wniosków drogą elektroniczną 
za pośrednictwem ministerial-
nego portalu Emp@tia, ePUAP 
lub bankowości elektronicznej. 
Tylko w ciągu pierwszych 20 
minut wpłynęło aż 6 tysięcy 
wniosków, a do wczesnych 
godzin porannych liczba ta 
sięgnęła 22 tys. – To bardzo 
znaczące dane, które pokazu-
ją, że nasz sztandarowy projekt 
warto rozwijać. Rodzina 500 
plus to pierwszy w historii pro-
gram, który dotyczy tak wiel-
kiej grupy społecznej – mówi 
wiceminister Stanisław Szwed.

Szybkie złożenie tak wielu 
wniosków nie jest przypadko-
we. Osoby, które złożą wnio-
sek w lipcu mogą otrzymać 
świadczenie jeszcze w tym 
samym miesiącu. Urzędy nie 
będą wydawać decyzji admi-
nistracyjnych o przyznaniu 
świadczenia, a jedynie in-
formację elektroniczną, przy 
czym jej nieodebranie nie bę-
dzie skutkowało wstrzyma-
niem wypłaty. Najszybciej 
należne pieniądze w nowej 
odsłonie programu „Rodzina 
500 plus” wypłaciła Gmina 
Kowary. – Gminy mają trzy 

miesiące na wypłatę świad-
czenia, mamy jednak prze-
konanie, że będą w stanie 
uporać się z tym w zasadzie 
na bieżąco. To ważne dla 
rodzin, które takiej pomocy 
rzeczywiście potrzebują – do-
daje poseł Prawa i Sprawie-
dliwości.

Co istotne, w przypadku 
złożenia wniosku o 500 plus 
w okresie lipiec-wrzesień, tak 
elektronicznie, jak i w trady-
cyjnej formie papierowej (od 1 
sierpnia), świadczenie zostanie 
przyznane każdorazowo z wy-
równaniem od 1 lipca. Z kolei 

złożenie wniosku po 30 wrze-
śnia oznaczać będzie przyzna-
nie świadczenia od miesiąca 
złożenia wniosku, czyli bez 
wyrównania za te wcześniej-
sze. Jednocześnie rodziny, 
które złożą wnioski od 1 lipca 
mają zagwarantowane wypłaty 
do końca maja 2021 r.

Z szacunków Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej wynika, że 
po obecnym rozszerzeniu 
formuły programu „Rodzina 
500 plus”, a więc zniesieniu 
kryterium dochodowego ro-
dziny w przypadku pierw-

szego dziecka, wsparcie trafi 
łącznie do ok. 6,8 mln dzieci. 
Wśród nich będą teraz także 
wszystkie dzieci przebywa-
jące w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych. Dane 
Centrum Informacyjnego Rzą-
du wskazują, że od 1 kwiet-
nia 2016 r., czyli od momentu 
uruchomienia programu, prze-
znaczono na niego na prze-
strzeni trzech lat ok. 70 mld 
zł. W tym roku 500 plus bę-
dzie kosztowało dodatkowe 
9,6 mld zł. – Dzielimy się tak 
naprawdę z polskim społe-
czeństwem dochodami, któ-
re wspólnie wypracowaliśmy 

– podkreśla Stanisław Szwed.
Przypomina, że świadcze-

nie 500 plus zwiększa docho-
dy rodzin i przyczynia się do 
poprawy sytuacji ekonomicz-
nej gospodarstw domowych, 
szczególnie tych najbiedniej-
szych. – Dzięki programowi 
rodziny mogą pozwolić sobie 
na większe inwestycje w roz-
wój swoich dzieci, jak choćby 
poprzez uczestnictwo w za-
jęciach dodatkowych czy też 
wyjazdach wakacyjnych i fe-
ryjnych. Możliwość udziału 
dzieci w takich formach ak-
tywności sprzyja ich rozwo-
jowi i budowie tzw. kapitału 
społecznego, który w przy-

szłości zaowocuje w posta-
ci pracowników o szerokich 
kompetencjach – zaznacza wi-
ceminister.

Jak dodaje, nie jest prze-
widziana aktualnie waloryza-
cja świadczenia. Resort może 
jednak rozważyć poszerzenie 
programu „Rodzina 500 plus” 
także na dzieci pełnoletnie, 
mając na względzie, iż po 18. 
roku życia dziecko nadal uczą-
ce się pozostaje w większości 
przypadków na utrzymaniu ro-
dziców przy jednocześnie ro-
snących tego kosztach.

Wiceminister Stanisław 
Szwed nadmienia, że równo-
legle kontynuowany jest z po-
wodzeniem program wyprawki 
szkolnej „Dobry start”. Prze-
widuje on jednorazową kwo-
tę w wysokości 300 złotych 
rocznie na dziecko uczące 
się w szkole aż do ukończe-
nia przez nie 20 lat. Dzieci 
niepełnosprawne mogą otrzy-
mać świadczenie do 24. roku 
życia. – W Europie jest tylko 
kilka krajów, które tak dużo 
wydają na politykę rodzinną, 
jak my. To ponad 4 procent 
PKB. Przypomnę, że w 2015 
roku, kiedy formułowaliśmy 
rząd, była to skala jedynie 1,75 
proc. To musi robić wrażenie – 
mówi poseł PiS. (R)

3 sekunDy oDsTępu
Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej 
Przemysław Drabek włącza 
się w akcję propagującą sto-
sowanie się do zasad bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

W tym roku popularyzowa-
ną zasadą jest reguła 3 sekund – 
tyle powinno dzielić nasze auto 
od zderzaka poprzedzającego 
nas pojazdu. – Czas wakacji to 
czas podróży, dbajmy o bezpie-
czeństwo naszych najbliższych, 
reguła 3 sekund może ratować 

życie – wyjaśnia Przemysław 
Drabek, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, który wzorem 
poprzedniego roku włącza się 
w akcję promocji bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym.

Jak wyjaśnia, zeszłorocz-
ne działania ze Stowarzysze-
niem „Ecodrive” promujące 
tzw. Korytarz Życia przyniosły 
konkretne efekty. Przypomnij-
my, Korytarz Życia to miejsce 
na drodze, jakie tworzą samo-
chody dla przejeżdżających 
pojazdów uprzywilejowanych: 

karetek, straży pożarnej, policji. 
Na lewym skrajnym pasie kie-
rowcy zjeżdżają w lewo, z pozo-
stałych – w prawo. Choć ciągle 
w takich sytuacjach dochodzi do 
zamieszania, akcja propagują-
ca Korytarz Życia w ciągu roku 
uświadomiła wielu kierowców 
na tyle, że coraz częściej do tych 
zasad się stosują.

Reguła 3 sekund to tego-
roczne wyzwanie. – To zasada 
wyrażona nie w metrach, lecz 
w sekundach, a więc określająca 
bezpieczną odległość od poprze-

dzającego pojazdu niezależnie 
od prędkości – wyjaśnia Prze-
mysław Drabek. Wylicza: 1. se-
kunda to czas reakcji kierowcy, 
2. sekunda to uruchomienie ha-
mulca, 3. sekunda to efektywne 
hamowanie. – Stosowanie jej na 
co dzień zwiększa koncentrację 
podczas jazdy. Widzisz wię-
cej, szybciej reagujesz. Dzięki 
temu spada ryzyko wystąpienia 
zagrożenia, a jeśli już się poja-
wi, będziesz miał wystarczająco 
dużo czasu i miejsca na reakcję 
– przekonuje. (R)

plażówka  
DZikich 
Drużyn

W sobotę 20 lipca na bo-
isku do siatkówki plażowej 
przy ulicy Koralowej w Jawo-
rzu rozegrany zostanie otwar-
ty turniej drużyn mieszanych.

Zawody przewidziano w go-
dzinach od 8 do 15. Obowiązuje 
limit wiekowy minimum 16 lat. 
Zgłoszony zespół liczyć może 
maksymalnie czterech zawodni-
ków, przy czym jednocześnie na 
boisku mecze rozgrywa się dwój-

kami. Stawką zmagań siatkarskich 
będzie Puchar Wójta Gminy Ja-
worze Radosława Ostałkiewicza.

Zapisy do udziału w rywa-
lizacji na kompleksie spor-
towym przy ul. Koralowej 

prowadzone będą do środy 17 
lipca, pod adresem e-mailo-
wym: hala@jaworze.pl. (R)
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W ub.roku turniej plażówki mieszanych drużyn w Jaworzu zgromadził sporo uczestników.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

ZorGaniZowani maJą lepieJ!

posTaw na „soliDarnośĆ”
NSZZ „Solidarność” – związek zawodo-
wy z wieloletnim doświadczeniem – oferuje 
profesjonalną obsługę pracowników, służy 
poradnictwem, angażuje się w bieżącą obro-
nę godności, praw i interesów osób zrzeszo-
nych w naszym związku. Są też inne, bardzo 
wymierne korzyści z posiadania legitymacji 
związkowej: zniżki, rabaty, promocje... War-
to być członkiem NSZZ „Solidarność”!

„Solidarność” została powołana w efekcie 
protestów robotniczych na podstawie zawartego 
porozumienia 31 sierpnia 1980 roku w Gdań-

sku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym a Komisja Rządową. 

Każdy zrzeszony w NSZZ „Solidarność” nie 
jest sam wobec pracodawcy. Staje się członkiem 
dobrze zorganizowanej wspólnoty działającej na 
poziomie zakładów, powiatów, regionów, branż 
i kraju. Ma zagwarantowane prawo do korzy-
stania z pomocy związkowej w obronie praw 
pracowniczych i obywatelskich. Jest uprawnio-
ny do pomocy związku w sytuacjach losowych. 
W sytuacjach konfliktu z pracodawcą ma możli-
wość korzystania z pomocy prawników i innych 
ekspertów zatrudnionych w regionach i Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. Związkowcy 
pomogą w komisjach pojednawczych, jeśli tam 
zostanie skierowana sprawa. W przypadkach 
zagrożenia zwolnieniem z pracy, wypowiedze-
niem warunków umowy o pracę pracownik ma 
obronę związkową, realizowaną już od chwi-
li zamiaru podjęcia tego rodzaju decyzji przez 
pracodawcę. Może otrzymywać pomoc, w tym 
finansową, w okresie pozostawania bez pracy ze 
względu na prowadzoną działalność związkową.

– Poza wsparciem w kontaktach z pracodaw-
cą i prawną pomocą merytoryczną dla związ-
kowców oferujemy także naszym członkom 
szereg zniżek i rabatów przy zakupie różnego 
rodzaju towarów czy usług – mówi Piotr Go-
łąb z podbeskidzkiego Działu Rozwoju Związ-
ku. – Mamy podpisane umowy z sieciami stacji 
benzynowych (Lotos i Mixpol) na rabaty przy 
zakupie paliw, mamy bardzo konkretne zniżki 
ubezpieczeniowe (między innymi z PZU), ofe-

realiZacJa żąDania „soliDarności”

płaca minimalna BeZ sTażoweGo
Po wyłączeniu z minimalnego wynagrodze-
nia dodatków za pracę nocną przyszedł czas 
na dodatek stażowy. Rada Ministrów przy-
jęła projekt o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez 
ministra rodziny, pracy i polityki społecz-
nej oraz zaakceptowany przez Radę Dialogu 
Społecznego. To realizacja kolejnego postu-
latu „Solidarności”, podnoszonego też wielo-
krotnie przez związkowców z Podbeskidzia.

Zgodnie z nim od stycznia 2019 r. do płacy 
minimalnej nie będzie można wliczać dodat-
ku za staż pracy, a więc dodatku wynikającego 
z osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia. 
Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, 
otrzymujący wynagrodzenie na poziomie mi-
nimalnym, może mieć niższe wynagrodzenie 
zasadnicze, niż osoba nowo zatrudniona.

Prezydium Komisji Krajowej jeszcze na eta-
pie konsultacji społecznych zwracało uwagę, że 
konieczne są dalsze analizy co do wymiaru płacy 
minimalnej. Zdaniem NSZZ „Solidarność” należy 
poddać analizie wszystkie składniki uwzględnia-
ne przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego 
i zasadność ich wyłączenia. – Na szczególną uwa-
gę zasługują dodatki do wynagrodzeń za pracę 
w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych. 
Dodatek za pracę wykonywaną w warunkach 

szkodliwych dotyczy pracy wykonywanej w kon-
takcie z czynnikami szkodliwymi, gdzie dochodzi 
do przekroczenia najwyższych dopuszczalnych 
natężeń oraz stężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy, a w świetle znanych 
rozwiązań nie można jej uniknąć. Natomiast do-
datek za pracę wykonywaną w warunkach nie-
bezpiecznych dotyczy prac wykonywanych 
w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach zagro-
żenia życia lub zdrowia, których wykonanie jest 
niezbędne. Konieczna jest zatem debata w RDS 
o zakresie i funkcji wynagrodzenia minimalnego 
– czytamy w decyzji Prezydium ze stycznia br.

Prezydium zwracało też uwagę na zagroże-
nia. – Należy prowadzić obserwację, czy wy-
łączenie dodatku stażowego ze składników 
uwzględnianych przy obliczaniu minimalnego 
wynagrodzenia nie doprowadzi do wypycha-
nia starszych pracowników z zakładów pracy 
i zastępowania ich nowymi, tańszymi pracow-
nikami, którym nie trzeba wypłacać dodatków 
stażowych. Zwłaszcza, że wynagrodzenie mi-
nimalne jest najczęściej wypłacane osobom 
o niskich kwalifikacjach, wykonujących proste 
prace i łatwym do zastąpienia. Osiągniecie celu 
w postaci sprawiedliwego traktowania młodych 
i starszych pracowników może w dłuższej per-
spektywie obrócić się przeciwko pracownikom 
z dłuższym stażem – czytamy.

rujemy też specjalne rabaty do myjni samocho-
dowych, parków rozrywki czy klubów fitness. 
Mamy też dla naszych członków i ich rodzin 
coraz bardziej bogatą ofertę wypoczynku, nie 
tylko letniego, z całym pakietem zniżek i raba-
tów. To są konkretne, przeliczalne na złotówki, 
korzyści z przynależności do naszego związku. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
na naszej stronie internetowej.

W zakładach, gdzie nie ma organizacji 
związkowej NSZZ „Solidarność”, warto pod-
jąć wysiłek, by ją założyć. Nie jest to trudne. 

W przypadku wątpliwości wystarczy telefon 
do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ  
„Solidarność” lub najbliższego oddziału na-
szego związku (adresy i telefony podajemy 
na sąsiedniej stronie). Nie ma problemu z re-
jestracją, szkoleniami i kompleksową obsłu-
gą prawną. Dla pracowników, zatrudnionych 
u pracodawcy, gdzie jest już „Solidarność”, 
wystarczy nawiązać kontakt z przewodni-
czącym. Wypełnienie i przyjęcie deklaracji 
związkowej zajmuje chwilę i finalizuje przy-
należność związkową.

pilne: pomóżmy wikTorii!

Wciąż trwa akcja zbierania pieniędzy na 
operację 4-letniej Wiktorii, wnuczki naszych 
przyjaciół, Magdy i Adama Pawlików, zasłu-
żonych działaczy podziemnej „Solidarności”. 
Na początku lipca na koncie dziewczynki było 
już ponad 130 tysięcy złotych. Kwota ta cały 

czas rośnie, ale wciąż jest to niespełna poło-
wa potrzebnej sumy, a czasu jest niewiele…

Przypomnijmy: dziewczynka na skutek 
choroby genetycznej (neurofibromatoza) ma 
bardzo zniekształconą nóżkę, nie może cho-
dzić, jeździ na wózku inwalidzkim, grozi jej 
amputacja. Jedyną szansą na to, aby Wiktoria 
kiedykolwiek chodziła, jest operacja – niestety, 
bardzo kosztowna. Do końca lipca trzeba ze-
brać około 350 000 zł. Pieniądze te są zbierane 
na stronie internetowej poprzez Fundację Sie-
pomaga. Oto link do tej strony: https://www.
siepomaga.pl/nozka-wiki. Tam są wszystkie 
szczegóły dotyczące dziewczynki i jej dramatu.

Apelujemy o solidarność z Wiktorką i jej 
rodziną – pomóżmy poprzez wpłaty, a tak-
że rozpowszechnianie powyższego linku na 
stronach internetowych oraz poprzez Face-
booka.

pracownicy sąDów i prokuraTur

wywalcZyli poDwyżki
Wynagrodzenia pracowników sądów i pro-
kuratury wzrosną o 450 zł na etat od paź-
dziernika tego roku oraz o kolejne 450 zł od 
stycznia 2020 roku – to najważniejszy zapis 
porozumienia podpisanego 4 lipca przez „So-
lidarność” oraz pozostałe związki zawodowe 
z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści. Porozumienie kończy trwający od 7 maja 
protest prowadzony w miasteczku namioto-
wym przed gmachem resortu.

– Osiągnęliśmy sukces. Dziękuję wszystkim, 
którzy mieszkali w naszym miasteczku, oraz tym, 
którzy nas wspierali. Wytrzymaliśmy w tych na-
miotach 2 miesiące, bo wierzyliśmy, że cel jest 
możliwy do osiągnięcia. Nie daliśmy się podzielić, 
dlatego wygraliśmy – powiedziała po podpisaniu 
porozumienia Edyta Odyjas, przewodnicząca So-
lidarności pracowników sądownictwa.

Zgodnie z jego zapisami podwyżki w dwóch 
ratach po 450 zł brutto na etat obejmą pracow-
ników sądów i prokuratury niebędących sędzia-
mi. Chodzi m.in. o urzędników, asystentów, 
specjalistów i inne grupy pracownicze. Łącz-
nie więc płace wzrosną o 900 zł na etat, ale nie 
oznacza to, że podwyżka będzie taka sama dla 
wszystkich. Podział środków przeznaczonych 
na wzrost wynagrodzeń będzie przedmiotem 
odrębnych uzgodnień związków zawodowych 
i resortu sprawiedliwości, które mają rozpocząć 
się najpóźniej we wrześniu. – Przy podziale 
pieniędzy musimy uwzględnić dysproporcje 
płacowe pomiędzy pracownikami na tych sa-
mych stanowiskach, które niestety nadal wy-
stępują w sądownictwie. Zadbamy o to, aby 
środki zostały rozdysponowane sprawiedliwie 
i nikt nie został skrzywdzony – podkreśla Edy-
ta Odyjas.

Z danych „Solidarności” pracowników są-
downictwa wynika, że około 95 proc. pracowni-

ków sądów (z wyłączeniem 
sędziów, asesorów, referenda-
rzy i kuratorów sądowych) zarabia obecnie 
mniej niż 2852 zł netto, w tym 20 proc. nie wię-
cej niż 1808 zł netto. Jak podają związkowcy, 
zgodnie z przepisami pracownicy sądów nie 
mają prawa do podjęcia dodatkowego zatrud-
nienia. Niskie pensje i bardzo trudne warunki 
pracy powodują masowy odpływ pracowników 
z sądów i prokuratury. W ciągu ostatnich czte-
rech lat z pracy w sądach zrezygnowało 20 tys. 
wykwalifikowanych pracowników.

Trzeba dodać, że protest pracowników 
sądów wsparła m.in. podbeskidzka „Soli-
darność”. – Zarząd Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwu-
je narastający kryzys społeczny wśród pra-
cowników sądów i prokuratury. Trwająca już 
od kilku miesięcy akcja protestacyjna przed 
Ministerstwem Sprawiedliwości jest tego wi-
docznym dowodem. Niskie wynagrodzenia, 
rażące dysproporcje płacowe, nadmierne ob-
ciążenie pracą, braki etatowe, narastający 
stres oraz praca w warunkach sprzyjających 
powstawaniu mobbingu powodują wysoki 
poziom niezadowolenia pracowników, a w 
konsekwencji w wielu przypadkach rezy-
gnację z pracy i rotację zatrudnienia w tych 
jednostkach. Problemy kadrowe w wymia-
rze sprawiedliwości powinny być sygnałem 
ostrzegawczym, że dotychczasowe działania 
w tym resorcie są niewystarczające. Oczeku-
jemy zatem racjonalnego wzrostu wynagro-
dzeń dla pracowników sądów i prokuratury 
jeszcze w bieżącym roku oraz gwarancji dal-
szego zwiększenia płac w kolejnych latach. 
Konieczne jest zagwarantowanie systemo-
wych zmian warunków pracy i płacy – czy-
tamy w specjalnym stanowisku Prezydium 
podbeskidzkiej „Solidarności”.
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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

pracownicy Tauron proTesTuJą

Półtora tysiąca pracowników Tauron Dys-
trybucja SA i Tauron Dystrybucja Pomiary 
sp. z o.o. uczestniczyło w pikiecie, zorganizo-
wanej w piątek 14 czerwca 2019 roku przed 
siedzibą Tauron Polska Energia w Katowi-
cach. Wśród protestujących było blisko dwu-
stu pracowników z Bielska-Białej.

Pikieta została zorganizowana z powodu 
braku porozumień w zakresie warunków za-
trudnieniowych w 2019 roku. W trakcie pi-
kiety protestujący przekazali zarządowi spółki 
Tauron Polska Energia petycję, w której za-

warli swe najważniejsze żądania i oczekiwa-
nia. „Nie zgadzamy się na pogarszanie sytuacji 
załóg, zarówno w zakresie warunków pracy, 
jak i płacy. Sprzeciwiamy się polityce ekono-
miczno-gospodarczej prowadzonej przez Za-
rząd Tauron Polska Energia SA, której założenia 
kolejny już rok prowadzą do ograniczania za-
trudnienia, co skutkuje pogorszeniem koniunk-
tury pracy w szczególności osób zatrudnionych 
bezpośrednio przy urządzeniach elektroenerge-
tycznych i wpływa negatywnie na jakość i stan-
dardy świadczonych usług na rzecz klientów 
i odbiorców energii elektrycznej. W ostatnich 
latach w wyniku przeprowadzonych programów 
zmniejszono znacznie zatrudnienie, natomiast 
zwiększono zakres obowiązków pozostałych 
pracowników przy zachowaniu wynagrodzeń 
na tym samym poziomie” – czytamy we wspo-
mnianej petycji. Zawarto w niej także najważ-
niejsze żądania pracowników:
• zaprzestanie likwidacji miejsc pracy;
• wstrzymanie działań mających na celu roz-

dzielenie pracowników od majątku firmy 
poprzez przekazywanie obszarów działal-
ności spółkom zależnym i zewnętrznym;

• wzrost płac zasadniczych w 2019 roku 
zgodnie z żądaniami zgłoszonymi w spo-
rach zbiorowych;

• przywrócenie właściwego i merytorycznego 
dialogu ze stroną społeczną.

msZa Za śp. mirka BiernoTa
W piątek 12 lipca o godz. 18.00 w kościele 
Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej, 
ul. Sobieskiego 10 a, odprawiona zosta-
nie msza św. w pierwszą rocznicę śmierci 
naszego kolegi Mirosława Biernota, prze-
wodniczącego „Solidarności” spółki Lotos 
Terminale w Czechowicach-Dziedzicach.

Przypomnijmy: Mirosław Biernot był prze-
wodniczącym Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” czechowic-
kiej spółki Lotos Terminale w trudnych czasach 
przekształceń spółek Grupy Lotos i związa-
nych z tym zawirowań. Był także członkiem 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „So-
lidarność” w latach 2006-2018, w ostatniej 
kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczące-
go RKR. W czerwcu 2018 r. został wybrany 

w skład Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”. Działał także w Krajowej Sek-
cji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” 
oraz w Sekretariacie Przemysłu Chemicznego. 
Zmarł nagle 12 lipca 2018 roku. Miał zaledwie 
49 lat. Straciliśmy doskonałego związkowca 
i wspaniałego kolegę.

oBelisk „soliDarności”  
Znów Jak nowy

Naprawiony został kamienny obelisk, poświę-
cony podbeskidzkiej „Solidarności”, stojący 
od 2011 roku przy wjeździe do Bielska-Białej. 
Obelisk ten został uszkodzony we wrześniu 
ubiegłego roku, gdy wjechał w niego 35-let-
ni mężczyzna, który nigdy nie miał prawa 
jazdy. Kosztowna i długotrwała restauracja 
obelisku została sfinansowana z ubezpiecze-
nia sprawcy uszkodzeń.

Przypomnijmy – obelisk, autorstwa arty-
sty rzeźbiarza Wiesława Arminajtisa, prowa-
dzącego w Bielsku-Białej pracownię rzeźby, 
stanął na środku ronda noszącego imię NSZZ 
„Solidarność” w maju 2011 roku. Został on sfi-
nansowany z dobrowolnych składek komisji za-

kładowych oraz ze środków, przekazanych przez 
sponsorów. W nocy z 9 na 10 września 2018 
roku w obelisk wbił się samochód alfa romeo. 
Uszkodzeniu uległ jeden z bloków piaskowca, 
ważący blisko 1,5 tony!

W ostatnich dniach uszkodzenie zostało usu-
nięte. Odtworzeniem zniszczonego elementu 
obelisku zajął się ponownie Wiesław Arminajtis. 
Operacja ustawienia potężnej kamiennej płyty, 
z udziałem fachowców z firmy kamieniarskiej 
z Brennej, odbyła się 13 czerwca. Później po-
zostało jedynie oczyszczenie całej powierzchni 
kamiennej płaskorzeźby. Teraz solidarnościowy 
obelisk na rondzie przy wjeździe do Bielska-
-Białej znowu jest kompletny i wygląda niemal 
jak nowy.

Skomplikowane prace przy naprawie i instalacji uszkodzonego elementu zakończyły się w czerwcu tego roku.

Obelisk na Rondzie „Solidarności” tuż po uszkodzeniu – wrzesień 2018 roku.

Tak prezentuje się płaskorzeźba na rondzie podbeskidzkiej „Solidarności” w lipcu br.
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region

konkurs Firma roku 2019
Prezydent Miasta Bielska-Białej, Sta-
rosta Bielski oraz Prezes Regionalnej 
Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-
-Białej zapraszają wszystkich przed-
siębiorców do udziału w jubileuszowej 
X edycji konkursu Firma Roku 2019.

Gospodarczy potencjał jest siłą na-
pędową każdego regionu, dlatego chcąc 
uhonorować najlepszych przedsiębior-
ców z miasta Bielska-Białej oraz po-
wiatu bielskiego już po raz dziesiąty 
podjęta została inicjatywa organizacji 
konkursu Firma Roku 2019 pod ha-
słem „Samorządy Przedsiębiorcom”. 
Tytuł Firma Roku promuje szczegól-
nie aktywne i dynamiczne firmy i jest 
wyrazem uznania ze strony samorzą-

dów terytorialnych dla ich wiodącej 
roli w rozwoju regionalnym. Laure-
aci konkursu to przedsiębiorstwa, któ-
re z uwagi na swoją atrakcyjną ofertę 
oraz silną pozycję na rynku nie tylko 
kreują własny pozytywny wizerunek, 
ale mają znaczący wpływ na reputację 
swej gminy, powiatu, regionu.

Nagrodą w konkursie jest przyznanie 
tytułu „Firma Roku 2019” oraz statuetki 
Dedala, której autorem jest bielska ar-
tystka Lidia Sztwiertnia.

Kapituła konkursu, złożona z Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej Jarosława 
Klimaszewskiego, Starosty Bielskie-
go Andrzeja Płonki oraz Prezesa Re-
gionalnej Izby Handlu i Przemysłu 
w Bielsku-Białej Janusza Targosza, 

przyzna nagrody w kategoriach: Fir-
ma Roku 2019 Miasta Bielska-Białej, 
Firma Roku 2019 Ziemi Bielskiej oraz 
nagrodę specjalną – Złotego Dedala 
2019 dla najlepszej firmy subregio-
nu południowego.

Do konkursu swoje kandydatury moż-
na zgłaszać do 31 sierpnia. Gala finałowa 
konkursu Firma Roku 2019 oraz wrę-
czenie nagród zwycięzcom odbędzie się 
w dniu 15 października w Teatrze Pol-
skim w Bielsku-Białej. (R)

kóZki Z imionami
Małgosia, Lusia, Dżesika, 

Maryna, Janina, Milcia, Dzier-
żawa, Ameryka, Bagrówka, 
Folwark, Zagroda, Krzemion-
ka, Gaje, Działy, Pasieki, Mała 
Kępa, Wisieniówka, Gronicz-
ka, Kamienna Łąka, Kozylia-
da – to imiona, jakie otrzymały 
wszystkie kózki ufundowane 
przez mieszkańców i wolonta-
riuszy z gminy Kozy.

Nadanie powyższych imion 
to następstwo projektu „Kozy 
dla rodzin w Kenii”, do któ-
rego przyłączyła się gmina 
Kozy, a honorowy patronat nad 
nią objął wójt Jacek Kaliński. 
Organizator przedsięwzięcia, 
a więc Fundacja Help Furaha, 
gminę Kozy wybrał nieprzy-
padkowo. Zainteresowanie 
wzbudziła nazwa miejscowości, 
która według legend pochodzi 

od pasących się na polanie kóz, 
zauważonych przez właściciela 
tych ziem i będących następnie 
inspiracją do jej utworzenia.

Centrum Fundacji działa 
od 2016 roku w mieście Meru 
w Kenii. Oprócz niesienia po-
mocy w postaci terapii zaję-
ciowej dla niepełnosprawnych 
dzieci działalność organizacji 
skupia się również na udzie-
laniu pomocy najuboższym 
rodzinom swych podopiecz-
nych. Wsparcie bezpośrednio 
związane z akcją w gminie 
Kozy ma na celu ofiarowanie 
20 kenijskim rodzinom po jed-
nej kozie. Obdarowana rodzina 
po narodzinach pierwszej kózki 
ofiaruje ją następnej rodzinie, 
a w przypadku narodzin samca 
zwierzę przekaże do farmy pro-
wadzonej przez Centrum. (M)
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misTrZowskie TyTuły  
Dla kaniowa

W  o r g a n i z o w a n y c h 
w Licheniu Starym k. Koni-
na w dniach 28-30 czerwca 
XIII Mistrzostwach Polski 
Strażaków Ochotników w Ra-
townictwie Wodnym i Powo-
dziowym załoga OSP Kaniów 
startowała w roli jednego z fa-
worytów. Załoga nie zawio-
dła oczekiwań i po zaciętej, 
toczonej w upale rywaliza-
cji, została mistrzami Polski 

w budowie wału przeciw-
powodziowego oraz wice-
mistrzami w manewrowaniu 
łodzią motorową – slalom 
w klasie powyżej 50 KM i w 
podejmowaniu łodzią zagro-
żonego przez powódź (kla-
sa łodzi również powyżej 
50 KM).

W zawodach wystartowało 
29 załóg, w tym 5 kobiecych, 
które rywalizowały o Puchar 

Prezesa Zarządu Głównego 
ZOSP RP. OSP Kaniów po-
jechała na zawody w składzie: 

Jarosław Bieroński, Tomasz 
Krysiak, Marcin Kłoda, Woj-
ciech Janeczko. (SL)
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Prezes Fundacji Help Furaha Marek Krakus osobiście podziękował wójtowi Kóz 
Jackowi Kalińskiemu za przychylność dla projektu wsparcia kenijskich rodzin.
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prZeBuDowa DroGi
Ruszyła przebudowa ważnej drogi powiatowej łączącej Ligotę w gminie 

Czechowice-Dziedzice z Międzyrzeczem Górnym w gminie Jasienica.  

Roboty potrwają do końca września.

Chodzi o drogę z Ligo-
ty do wysokości cmentarza 
w Międzyrzeczu Górnym. Dro-
ga przebiega obok Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej, plany przewidują budo-
wę ronda na skrzyżowaniu obok 
stadionu w Międzyrzeczu Dol-
nym i przebudowę dodatkowego 
odcinka o długości blisko 200 m 
wzdłuż ogrodzenia boiska. Ca-
łość obejmuje odcinek o dł. 3,3 
km, w tym 2,1 km jest po stronie 
gminy Jasienica, droga będzie 
miała chodnik o szerokości 2 m 
i jezdnię o szerokości 6,5 m na 
całej długości.

Na pokrycie kosztów in-
westycji złożyły się oprócz 
bielskiego Starostwa Powiato-
wego również Gmina Jasienica 
i Miasto Czechowice-Dziedzi-
ce. Dzięki temu będzie możliwe 
wybudowanie drogi w odpo-
wiednim standardzie. Dołoże-
nie się gmin do kosztów budowy 
ułatwiło też starania o dofinan-
sowanie z funduszu rządowe-
go. To o tyle ważne, że w ciągu 
ostatnich lat wzrosły koszty 
budowlane i bez tego wspar-

cia trudno byłoby regionalnym 
samorządom pokusić się o sa-
modzielne pokrycie tych wydat-
ków. Podczas przetargu okazało 
się, że choć według kosztorysu 
inwestycja miała kosztować 11,5 
mln zł, to najtańsza oferta wy-
niosła 14,7 mln zł. Gmina Ja-
sienica wyłożyła 3,251 mln zł, 
Czechowice-Dziedzice – 1,315 
mln zł, zaś Powiat Bielski – 
4,566 mln zł. Resztę – 50 proc. 
wartości kosztorysowej, a nie 
wyznaczonej po przetargu – po-
chodzi z funduszu krajowego.

W trakcie robót w pierwszym 
etapie całkowicie zamknięta dla 
ruchu została ul. Ligocka w Mię-
dzyrzeczu Dolnym i ul. Wapie-
nicka w Ligocie na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Bronowską 
w Międzyrzeczu Dolnym do 
skrzyżowania z ul. Bronowską 
i ul. Bielską w Ligocie. Jedno-
cześnie będzie zamknięta ul. 
Mazańcowicka w Międzyrze-
czu Dolnym na odcinku 183 
m począwszy od skrzyżowania 
z ul. Ligocką. Ponadto ruch na 
skrzyżowaniu ul. Ligockiej z ul. 
Mazańcowicką będzie odbywał 

się wahadłowo w oparciu o sy-
gnalizację świetlną. (Łu)

PoWiat BielSki

ANDRZEJ PŁONKA,
starosta bielski:

To kolejny rok poprawy stanu 
głównych dróg w powiecie biel-
skim. To zadanie przyjęliśmy 
przed dwudziestu laty wśród 
priorytetów, które samorząd 
naszego powiatu ma realizo-
wać. uznaliśmy, że trudno my-
śleć o rozwoju gospodarczym czy 
społecznym regionu bez odpo-
wiednich tras komunikacyjnych, 
łączących gminy pomiędzy sobą 
oraz z drogami krajowymi i mię-
dzynarodowymi.
Każdego roku przeznaczamy na 
to własne pieniądze, przy do-
brej współpracy z samorządami 
gminnymi udaje się poszerzyć 
zakres prac. Cieszy nas to, że co-
raz częściej pozyskujemy na ten 
cel pieniądze z funduszy krajo-
wych, co znacznie przyspiesza 
proces inwestycyjny. Choć więc 
zaległości po dekadach braku 
odpowiedniego inwestowania 
w infrastrukturę drogową cią-
gle są do odrobienia, to jednak 
wyraźnie widać, jak zmieniła się 
sieć drogowa w naszym regionie.

TanecZnym krokiem
W Centrum Kongresów 
i Rekreacji „Orle Gniazdo” 
w Szczyrku odbyły się dwu-
dniowe warsztaty taneczne 
w ramach realizowanego 
projektu „Edukacja kultu-
ralna mieszkańców pogra-
nicza polsko-czeskiego”.

Podczas warsztatów pod 
okiem wykwalifikowanych 
specjalistów swoje umiejęt-
ności szlifowało pięćdziesię-
ciu instruktorów, członków 
zespołów tanecznych i regio-
nalnych, a także nauczycieli 
z terenu powiatu bielskiego 
oraz Frydka Mistka. Zosta-
ły przeprowadzone warszta-
ty z zakresu tańca ludowego, 
których program obejmował 
zarówno przekazanie wiedzy 
teoretycznej, jak i praktycz-
ną naukę kroków wybranych 
tańców narodowych. Z kolei 
uczestnicy warsztatów tańca 
współczesnego mieli oka-
zję kształtować umiejętności 
osiągania lepszej kontroli cia-
ła w ruchu oraz pogłębiania 
jego świadomości. Prowa-
dzący zaprezentowali roz-
maite rozgrzewki, ćwiczenia 
siłowe oraz techniki taneczne 
i ruchowe m.in. jazzu, tańca 
klasycznego, BMC, Fighting 
Monkey, tańca spontaniczne-
go czy elementów jogi.

Organizatorem przed-
sięwzięcia było Biuro ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, 

Sportu i Turystyki Staro-
stwa Powiatowego w Biel-
sku-Białej. Przeprowadzenie 
warsztatów jest odpowie-
dzią na dostrzegalną potrze-
bę wsparcia szkoleniowego 
kadry instruktorskiej zespo-
łów artystycznych. Udział 
w projekcie partnera cze-
skiego zapewnił wymianę 
wzajemnych doświadczeń, 
a także integrację środowi-
ska artystycznego po obu 
stronach granicy.

– Jestem pod wrażeniem 
atmosfery wytworzonej przez 
grupę uczestniczącą w warsz-
tatach. Wiele z proponowa-
nych przez prowadzących 
rozgrzewek oraz ćwiczeń 
wzmacniających z pewnością 
wykorzystam w swojej pracy 
zawodowej. Udział w warsz-
tatach to dla mnie źródło in-
spiracji i rozwoju. To był 
naprawdę świetnie wykorzy-

stany czas – powiedziała nam 
jedna z uczestniczek.

– Cieszę się, że warsz-
taty spotkały się z tak po-
zytywnym odbiorem. Mam 
nadzieję, że uda nam się 
kontynuować tę inicjatywę 
w kolejnych latach – mówi 
organizatorka Jolanta Konior, 
kierownik Biura ds. Promocji 
Powiatu. We wrześniu nastąpi 
kolejna odsłona warsztatów, 
tym razem skierowana do 
osób związanych z zespoła-
mi teatralnymi.

Projekt „Edukacja kultu-
ralna mieszkańców pograni-
cza polsko-czeskiego” jest 
współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu InterReg 
V-A Republika Czeska-Pol-
ska 2014-2020 oraz z budże-
tu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Beskidy. (MWZ)

Dni oTwarTe poGoTowia

Kilkaset dzieci odwiedziło 
siedzibę Bielskiego Pogo-
towia Ratunkowego przy 
ul. E. Plater w Bielsku-Bia-
łej podczas dni otwartych 
tej placówki.

Zainteresowanie pracą 
pogotowia było ogromne. 
Liczne zorganizowane gru-
py dzieci i młodzieży mo-
gły zobaczyć wyposażenie 
ambulansu ratownictwa me-
dycznego i dyspozytornię. 
W programie były zabawy 
i konkursy, a także zwie-

dzanie. Dodatkowe atrakcje 
pojawiły się dzięki uprzej-
mości straży pożarnej, która 
zademonstrowała m.in. roz-
kładanie drabiny w wozie 
bojowym. Z kolei ratownicy 
GOPR udostępnili specjalną 
ściankę na wspinaczkę.

Ratownicy i animatorzy 
poprzez naukę i zabawę przy-
pominali numery alarmowe 
służb oraz pokazywali, jak 
prawidłowo zareagować, gdy 
komuś dzieje się coś złego. 
Jednym z punktów progra-

mu był konkurs plastycz-
ny „Ratownictwo w oczach 
dziecka”. – To kolejna impre-
za naszego pogotowia, która 
przybliża mieszkańcom po-
wiatu oraz miasta Bielsko-
-Biała działalność tej ważnej 
służby. Co równie ważne, 
uczy najmłodszych zacho-
wań w sytuacjach zagroże-
nia – mówi starosta bielski 
Andrzej Płonka, który wziął 
udział w tegorocznych dniach 
otwartych Bielskiego Pogoto-
wia Ratunkowego. (JJ)

spoTkanie proJekTowe
Przedstawiciele Starostwa 

Powiatowego w Bielsku-Białej 
od 26 do 28 czerwca uczest-
niczyli w Pradze w kolejnym 
spotkaniu projektu „Ocena 
ryzyka i ochrona dziedzictwa 
kulturowego w warunkach 
zmian środowiskowych” – 
ProteCHt2save.

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej, realizując 
projekt ochrony dziedzictwa 
kulturowego przed zmianami 
środowiskowymi, delegowa-
ło pracowników do wzięcia 
udziału w II Międzynarodowej 
Konferencji oraz w V Spotka-
niu Projektowym i Komitecie 
Sterującym. Pozostałymi part-
nerami projektu ProteCHt2save 
są Instytut Nauk o Atmosferze 

i Klimacie – Krajowa Rada 
ds. Badań Naukowych we 
Włoszech, Instytut Mechani-
ki Teoretycznej i Stosowanej 
Czeskiej Akademii Nauk, Uni-
wersytet Kształcenia Ustawicz-
nego Krems Dunaj Uniwersytet 
w Krems w Austrii, Agencja 
Rozwoju Regionalnego w Biel-
sku-Białej, Gmina Ferrara we 
Włoszech, Dzielnica Praga 
Troja, Województwo Baranja 
na Węgrzech, Miasto Kastela 
w Chorwacji, a także Gmina 
Kocevje w Słowenii.

Celem projektu jest przy-
gotowanie i wdrożenie planów 
ochrony obiektów dziedzictwa 
kulturowego przed nagłymi 
zdarzeniami meteorologicz-
nymi. Opracowanie planów 

opiera się na zgromadzeniu 
przykładów dobrych praktyk, 
przyjętych w różnych kra-
jach Europy. Głównym tema-
tem spotkania w Pradze było 
mapowanie ekspozycji dzie-
dzictwa kulturowego na eks-
tremalne zdarzenia pogodowe, 
jak powodzie, intensywne opa-
dy deszczu i pożary z powo-
du suszy, także określenie 
istniejących strategii przy-
gotowawczych oraz planów 
ewakuacyjnych na wypadek 
sytuacji kryzysowych czy 
omówienie ćwiczeń, mających 
na celu sprawdzenie skutecz-
ności tych strategii i planów.

Więcej informacji o pro-
jekcie znajduje się na stronie: 
https://www.interreg-central.
eu/Content.Node/ProteCHt2sa-
ve.html/. (SP)
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nie Tylko piłka
Obiekt sportowy w Bestwinie już wkrótce oprócz areny zmagań piłkarskich, 

stanie się także miejscem rywalizacji lekkoatletycznych.

Wokół płyty boiska piłkar-
skiego rozpoczęły się prace 
związane z budową kompleksu 
lekkoatletycznego. Powstanie 
nowoczesna bieżnia o na-
wierzchni syntetycznej, zosta-
ną też zbudowane skocznie do 
skoku wzwyż i skoku w dal 
oraz rzutnia do pchnięcia kulą.

Jak wyjaśnia wójt Ar-
tur Beniowski, gmina słynie 
z uprawiania różnych sportów. 
– Najpopularniejsza oczywi-
ście jest piłka nożna, ale ze 
środowiska sportowego i od 
reszty mieszkańców płynęły 
głosy, że powinniśmy także 
znaleźć miejsce dla królowej 
sportu. Bieżnia to podstawa, 

ale sukcesy polskich sportow-
ców w innych dyscyplinach 
lekkiej atletyki także wzmogły 
zainteresowanie tak uprawia-
niem, jak i oglądaniem zawo-
dów – mówi Artur Beniowski.

W sposób oczywisty naj-
lepszym miejscem do zlo-
kal izowania  kompleksu 
lekkoatletycznego był obiekt 
sportowy w Bestwinie. Głów-
ną jego częścią jest boisko 
piłkarskie i trybuny. Jego pły-
ta w minionych latach została 
zmodernizowana, na potrzeby 
kibiców przygotowano rów-
nież parking przy stadionie. 
Na wolnej przestrzeni przy bo-
isku teraz powstaje kompleks 

lekkoatletyczny. Według pla-
nów boisko piłkarskie otoczy 
400-metrowa bieżni okrężna 
z nawierzchni poliuretanowej, 
z prostym odcinkiem długo-
ści 130 m i czterema torami 
o szerokości 1,22 m. Powsta-
ną tu ponadto skocznie do sko-
ku wzwyż i w dal, rzutnia do 
pchnięcia kulą, obiekt zosta-
nie jednocześnie wyposażony 
w niezbędne przyrządy.

Na wybudowanie wartego 
1,2 mln zł kompleksu w budże-
cie Gminy zostały wygospo-
darowane środki, wójt połowę 
tej kwoty pozyskał jako do-
finansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. W kwietniu 

w Bestwinie uroczyście podpi-
sał w tej sprawie umowę z Ja-
nem Widerą, podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Sportu.

Budowa potrwa do wrze-
śnia. (Ł)

Dni Gminy
Czujcie się zawsze mło-
dzi, nieważne, ile macie lat! 
Chodźcie i bawcie się z nami! 
– nawoływał Mariusz Kala-
ga, gwiazda tegorocznych 
Dni Gminy Bestwina, któ-
re odbyły się w weekend 15 
i 16 czerwca.

Ta impreza łączy pokole-
nia, oferuje muzykę ludową 
i nowoczesną, zabiera w po-
dróż przez epoki i style. Do-
brze spędził czas w Bestwinie 
fan ABBY i Boney M – któ-
rych przeboje wykonali artyści 
z Teatru Rozrywki w Chorzo-
wie i Teatru Zagłębia w So-
snowcu – jak i orkiestr dętych, 

słuchając opromienionej wy-
graniem VII Międzynarodowe-
go Festiwalu Orkiestr Dętych 
w Tworkowie i Bohuminie Or-
kiestry Dętej Gminy Bestwi-
na z siedzibą w Kaniowie. 
Coś dla siebie znalazł zarówno 
miłośnik tańca czy po prostu 
imprezowania przy suto zasta-
wionym stole.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Bestwinie, przy współpra-
cy z Regionalnym Zespołem 
Pieśni i Tańca „Bestwina”, jak 
również miejscowej jednostki 
OSP, postarał się o pełen pa-
kiet atrakcji. Imponująco wy-
glądały dmuchane zamki dla 
dzieci, eurobungee, a mnogość 

stoisk pozwoliła na wybór róż-
norodnych smakołyków. Na 
każdym festynie najważniej-
si są jednak goście i artyści 
umilający wszystkim czas. 
W niedzielę dominowały ze-
społy regionalne, występujące 

na Bestwińskich Spotkaniach 
Folklorystycznych „Laski 
uOzgraj”. Wszystkim wystę-
pującym wójt Artur Beniow-
ski wręczył dyplomy, nagrody 
i pamiątkowe statuetki – be-
stwińskie kłobuki. (SL)

koleJne Janowickie 
sianokosy

Chłodne kwaśne mleko, 
przepyszny żurek, chleb ze 
swojskim smalcem – proste, 
a zarazem smakowite potra-
wy, o których marzy każdy 
kosiarz utrudzony pracą. 
Takich specjałów próżno 
szukać w marketach, przy-
rządzały je nasze mamy 
i babcie, a teraz nostalgię 
za dawnymi smakami przy-
wołały Koła Gospodyń 
Wiejskich podczas II Jano-
wickich Sianokosów, jakie 
przeprowadzono w sobotę 
6 lipca.

Rywalizacja objęła konku-
rencje tradycyjne, ale często 

też zabawne, które pozwala-
ją młodszemu pokoleniu na 
poznanie narzędzi rolniczych 
i prac polowych, dziś już za-
nikających. Było więc ko-
szenie trawy, stawianie kopy 
siana, szukanie jajek w wozie 
drabiniastym, wyścig na wie-
loosobowych nartach, rzut 
jajkiem i konkurencje dzie-
cięce: wyścig w workach, 
bieg z jajkiem na „kopystce”, 
rzut kółkiem na widły. Na 
zakończenie odbył się pokaz 
kulinarny pod nazwą „Swa-
czyna do pola” – każde Koło 
Gospodyń przyrządziło swoje 
popisowe przysmaki. (SL)

TrwaJą moDerniZacJe ulic

Rozpoczął się remont ulicy 
Okrężnej w Bestwinie i w Ja-
nowicach, prace trwają także 
na innych drogach gminnych.

Zakres prac przy ul. Okręż-
nej obejmuje wykonanie kom-
pleksowego remontu drogi 
wraz z odwodnieniem i pobo-
czami o długości ponad 930 
m. Przypomnijmy, że na na-
prawę tej drogi wójt Artur Be-
niowski pozyskał 1,12 mln zł 
dofinansowania z funduszów 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
na likwidację skutków klęsk 
żywiołowych. Droga ta kil-
ka lat temu została poważnie 
uszkodzona w trakcie ulew-

nych deszczów, teraz udało 
się uzyskać tzw. promesę, 
prace muszą być jednak wy-
konane jeszcze w tym roku. 
– Naprawa drogi znacznie uła-
twi dojazd mieszkańców do 
swoich domów, zwłaszcza 
w okresach niesprzyjającej 
aury – mówi wójt.

Jednocześnie trwają robo-
ty remontowe na drodze po-
wiatowej – łączącej Bestwinę 
z Bestwinką ulicy św. Floria-
na. Pracami objęte są odcin-
ki o łącznej długości blisko 2 
km. Zostanie położona nowa 
nawierzchnia bitumiczna, 
a także wyremontowane po-
bocza i rowy. (RED)
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Budowa kompleksu lekkoatletycznego potrwa do końca września.

ARTuR BENIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

Nowoczesny kompleks lekko-
atletyczny znacznie poszerzy 
nasze możliwości uprawiania 
sportu, zarówno tego rekre-
acyjnego, jak i wyczynowego. 
Zabiegaliśmy o pozyskanie 
środków na budowę, bo jest ona 
odpowiedzią na zgłaszane za-
potrzebowanie ze strony miesz-
kańców. Mam więc nadzieję, że 
widowiskowe dyscypliny lekkiej 
atletyki na stałe zagoszczą w 
naszej gminie, pojawią się za-
równo uzdolnieni zawodnicy, 
jak i wierni kibice, śledzący za-
wody. Nasz region ma lekkoatle-
tyczne tradycje, także z naszej 
gminy wywodzą się m.in. dłu-
godystansowi biegacze, toteż 
liczę, że będziemy na naszym 
stadionie oglądać emocjonujące 
widowiska sportowe.
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Trwa remont ul. św. Floriana.

ZAPROSZENIE  
NA 19. ŚWIęTO KARPIA KRÓLEWSKIEGO W KANIOWIE

Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski zaprasza w sobotę 17 sierpnia 
na doroczne Święto Karpia Polskiego. Jak zwykle imprezy plenerowe, 
poprzedzone zawodami wędkarskimi, odbędą się w Kaniowie, gdzie na 
estradzie królować będzie taniec, śpiew i muzyka, zarówno w formie 
tradycyjnej, regionalnej, jak i współczesnej, rozrywkowej. I to, z czego 
święto znane jest najbardziej – stoiska gastronomiczne, zwłaszcza te, 
które będą serwować dania z karpia. – Dobra zabawa i smaczny karp 
czekają na wszystkich gości – zachęca wójt Artur Beniowski.

zd
Ję

cia
: S

ła
w

oM
ir

 le
w

cz
ak

/M
at

. U
G 

be
St

w
in

a

Fo
to

: S
ła

w
oM

ir
 le

w
cz

ak
/M

at
. U

G 
be

St
w

in
a

gmina BeStWina



liPiEC 2019

BESKIDZKA
gazeta 9

www.gazetabeskidzka.pl 

gmina jaSienica

Dużo mieJsca Dla oBywaTeli
W tym roku rusza rozbudowa Urzędu Gminy wraz ze strażnicą OSP Jasienica.

– Urząd, w którym mieści 
się też sala sesyjna Rady Gmi-
ny, staje się miejscem coraz 
częściej odwiedzanym przez 
mieszkańców. A trzeba pamię-
tać też o stworzeniu odpowied-
nich warunków do prowadzenia 
spraw administracyjnych, któ-
rych teraz brakuje. To samo 
można powiedzieć o jednostce 
OSP Jasienica, której obecnie 
przychodzi działać w trudnych 
warunkach – mówi wójt Janusz 
Pierzyna. Na jego wniosek rad-
ni podczas sesji w czwartek 27 
czerwca przeznaczyli pieniądze 
na rozbudowę.

Spa r t ańsk ie  warunk i 
i przede wszytkim brak miej-
sca to największe mankamenty 
sali sesyjnej, tymczasem coraz 
częściej w sesjach uczestni-
czą grupy obywateli. Jak pod-
kreśla wójt, większy gmach 
oznacza również stworzenie 
właściwych warunków do 
przyjmowania mieszkańców 
także w innych sprawach, m.in. 
udzielania ślubów cywilnych 
w nowej sali ślubów. Tymcza-
sem dzisiaj trudno osobom ma-
jącym kłopoty z poruszaniem 
dostać się do obecnej sali – po-
dobnie, jak do większości biur 
– po stromych schodach. Przy-

bywa też zadań, które musi 
wykonywać samorząd gminny 
i coraz większym problemem 
staje się przyjmowanie miesz-
kańców.

Projekt rozbudowy obejmu-
je nie tylko sam Urząd Gminy, 
ale i nową siedzibę dla jednost-
ki OSP Jasienica, która obecnie 
działa w bardzo trudnych wa-
runkach lokalowych. Właśnie 
parter nowego gmachu zosta-
nie przeznaczony dla druhów. 
Będą tam cztery garaże dla 
wozów bojowych, zaplecze 
dyżurowania i przygotowań 
do służby, a także sala szko-
leń i dziennik podawczy Urzę-
du Gminy.

Na piętrze powstanie sala 
sesyjna o powierzchni 200 

mkw., którą w razie koniecz-
ności będzie można podzielić 
na mniejsze salki konferen-
cyjne. Zaś po drugiej stronie 
kondygnacji – sala ślubów. Bę-
dzie węzeł sanitarny, a także 
pomieszczenia biurowe.

Nowy budynek powstanie 
na części obecnego parkingu 
przy Urzędzie Gminy. Zapla-
nowaną budowlę z istniejącą 
częścią połączy nowa klat-
ka schodowa, gdzie oprócz 
schodów będzie też winda. 
Umożliwi ona osobom nie-
pełnosprawnym dotarcie do 
wszystkich części Urzędu 
Gminy, także tej dotychcza-
sowej. Budowa rozpocznie 
się w tym roku, a zakończy 
w 2022. (uGJ)

remonTy  
i prZeBuDowy DróG

Rozpoczynają się remonty 
i modernizacje dróg w całej 
gminie Jasienica.

Łącznie na przebudowy 
i modernizacje dróg gmin-
nych przeznaczonych zostało 
w budżecie Gminy Jasieni-
ca ponad 2,06 mln zł. – Po 
przeprowadzonym przetargu 
udało się uzyskać oszczęd-
ności, które również zosta-
ną przeznaczone na poprawę 
stanu technicznego naszych 
dróg. Oprócz tego pozyskali-
śmy kolejne środki z budże-
tu państwa na naprawę dróg, 
zniszczonych przez katastro-
falne deszcze w ubiegłych 
latach, co dodatkowo po-
zwoli poszerzyć tegoroczny 
front robót drogowych – wy-
jaśnia wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna.

Wójt przypomina, że 
miejsca wszystkich re-
montów i modernizacji 
dróg gminnych zostały 
wskazane przez same spo-
łeczności sołeckie, zaś for-
malnościami i nadzorem 
nad robotami zajęli  się 
pracownicy Urzędu Gmi-
ny. To pozwala na szybkie 
przeprowadzenie moderni-
zacji, prace mają potrwać 
do końca września.

N a  l i ś c i e  r e m o n t o -
wanych  dróg  zna laz ły 
s ię  ul .  Pie lgrzymkowa 
w Bielowicku, Ogrodo-
wa w Bierach, Dworko-
wa w Iłownicy, Topolowa, 
Szkolna, Dębowa i Bego-
nii w Jasienicy, Szeroki 
Plac w Łazach, Graniczna 
w Roztropicach, Lipowa 
w Świętoszówce, Piasko-
wa w Wieszczętach, Le-
śna w Landeku, Słoneczna 
i Buczyna w Mazańcowi-
cach, Zagrodowa i Floriana 
w Międzyrzeczu Dolnym, 
Strażacka w Międzyrze-
czu Górnym oraz Stawowa 
w Rudzicy.

Jednocześnie ruszają pra-
ce na dwóch drogach w Ma-
zańcowicach, ul. Strzelców 
Podhalańskich i Kopiec, na 
które wójt Janusz Pierzy-
na pozyskał 900 tys. zł do-
finansowania z funduszu 
likwidacji skutków klęsk 
żywiołowych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Łącznie prace na 
tych ulicach będą kosztowały 
ponad 1,170 mln zł. Strzel-
ców Podhalańskich będzie 
gotowa w połowie sierpnia, 
Kopiec – w połowie wrze-
śnia. (uGJ)

naGroDZeni ucZniowie
Wójt Janusz Pierzyna wrę-
czył nagrody najlepszym 
uczniom, którzy zakończyli 
naukę w szkołach gminy Ja-
sienica.

W  p o n i e d z i a ł e k  1 7 
czerwca wójt Janusz Pie-
rzyna wręczył nagrody 36 
uczniom, którzy osiągnę-
li najwyższe wyniki w na-
uce, a także wykazali się 
szczególnymi osiągnięcia-
mi w konkursach przed-
miotowych. Uczniowie ci 
zakończyli naukę w kla-
sach ósmych szkół pod-
stawowych oraz trzecich 
gimnazjum. Na ręce zgro-
madzonych uczniów wójt 
gminy złożył życzenia po-
myślności na kolejnych 
etapach edukacji. – Życzę 
wam, by szczęście wam 
dopisywało, a porażki dały 
siłę do kolejnych zmagań. 
Żebyście nigdy się nie za-
łamywali, a ludzie, których 
spotkacie, byli dla was pod-
porą i autorytetem. Żeby 
waszych talentów i moż-
liwości z każdym rokiem 
przybywało – mówił wójt 
do uczniów kończących 
rok szkolny.

Uczniowie zakwalifi-
kowani do Nagrody Wójta 
Gminy Jasienica Janusza 
Pierzyny za wysokie wyni-
ki w nauce i zachowaniu mu-
sieli osiągnąć średnią ocen 
co najmniej 5,0, ocenę z za-
chowania na poziomie bar-
dzo dobrym lub wzorowym, 
średnią z egzaminu gimna-

zjalnego wynoszącą 85 proc. 
lub egzaminu ósmoklasisty – 
80 proc. Ponadto, uczniowie 
mogli wykazać się sukcesa-
mi w konkursach. Nagroda 
za szczególne osiągnięcia 
w konkursach była przezna-
czona dla tych, którzy brali 
w nich udział i osiągali wy-
sokie wyniki. (uGJ)

więksZa sZkoła
Szkoła w Międzyrzeczu 
Górnym ma nowy segment 
dydaktyczny z czterema kla-
sami.

Dobudowana część szko-
ły przeszła procedurę odbio-
rów budowlanych i została 
dopuszczona do użytkowania. 
– Wakacje będą przeznaczone 
na przygotowanie klas lekcyj-
nych do nauki w nowym roku 
szkolnym, zostanie także za-
kupione wyposażenie. Dzięki 
tej inwestycji, w całości sfinan-
sowanej z naszego gminnego 
budżetu, skończą się problemy 
z miejscem do nauki dla naj-
młodszych mieszkańców Mię-
dzyrzecza Dolnego i Górnego. 
Cieszę się, że udało się rozwią-

zać ten problem w stosunkowo 
krótkim czasie i od września 
uczniowie zyskają godne wa-
runki do nauki – mówi wójt Ja-
nusz Pierzyna.

Przypomnijmy, że koniecz-
ność rozbudowy szkoły wynik-
nęła z reformy edukacji, która 
zlikwidowała gimnazja, jedno-
cześnie wydłużając o dwa lata 
naukę w szkołach podstawo-
wych. Szkoła w Międzyrze-
czu Górnym była za mała na 
przyjęcie dwóch dodatkowych 
roczników uczniów, dlatego 
wraz z wprowadzeniem refor-
my w 2017 r. zapadła decyzja 
o rozbudowie placówki.

Łącznie na wybudowanie 
dodatkowego segmentu bu-

dżet gminy przeznaczył ok. 
2,1 mln zł. Składa się on z 4 
sal lekcyjnych, klatki schodo-
wej oraz małej kotłowni, prze-
znaczonej dla tej części szkoły. 
Został dostosowany do głów-
nego gmachu szkoły, podob-
nie jak on ma również dwie 
kondygnacje, łącznie mierzy 
282 mkw. powierzchni. Przy 
okazji inwestycji został roz-
budowany przyszkolny plac 
zabaw, zagospodarowano też 
teren wokół placówki.

Rozstrzygnięto ponad-
to przetarg na budowę kosz-
tem blisko 4,3 mln zł nowej 
sali gimnastycznej. Ma mieć 
ona 733,83 mkw. powierzch-
ni użytkowej, boisko o wy-
miarach 16,5 na 27,5 m oraz 
zaplecze z szatniami. Będzie 
gotowa do połowy 2021 r. (uGJ)

re
pr

. z
ob

a a
rc

hi
te

kc
i

JANuSZ PIERZYNA,
wójt gminy Jasienica:

Przyszedł czas, abyśmy jako 
społeczność gminna dyspo-
nowali dużą salą sesyjną, 
w której będzie miejsce dla 
każdego obywatela, chcące-
go uczestniczyć w obradach. 
To ważny element tworzenia 
społeczeństwa obywatelskie-
go, mieszkańcy mają prawo 
brać czynny udział w sesji 
i wyraźnie widać, że coraz 
bardziej są zainteresowani 
współdecydowaniem o tym, 
co w naszej gminie się dzieje.
Zadbaliśmy o to, aby społecz-
ności sołeckie miały gdzie 
się spotykać w ważnych dla 
nich sprawach, tymczasem 
na najważniejszym forum, 
jakim są sesje Rady Gminy, 
mamy kłopot, aby pomieścić 
jakąkolwiek większą grupę.
Nie można też udawać, że 
dysponujemy wystarczającą 
powierzchnią do właściwego 
spełniania swoich admini-
strac yjnych zadań wobec 
mieszkańców. Już dłużej nie 
możemy na tym oszczędzać.
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Nowy segment szkoły został wpasowany do wyglądu głównego gmachu.

Nagrody najlepszym uczniom wręczał wójt Janusz Pierzyna w towarzy-
stwie przewodniczącego Rady Gminy Czesława Machalicy.
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sZaTnie i świeTlica
Zakończyły się prace przy rozbudowie budynku na stadionie Czarnych 

przy ul. Koralowej. Oprócz funkcji sportowych obiekt będzie też pełnił rolę 

świetlicy środowiskowej.

Budynek klubowy został 
podwyższony o zagospodaro-
wane poddasze, gdzie powstała 
przestronna świetlica środowi-
skowa. Wraz z zapleczem ku-
chennym świetlica ma teraz do 
dyspozycji 250 mkw. Przenie-
sione będą tu zajęcia z dość 
ciasnych, jak na te potrzeby, 
pomieszczeń tzw. Agronomów-
ki. – Obecnie z zajęć świetlicy 
korzysta około 20 dzieciaków, 
teraz, gdy miejsca wielokrotnie 
przybyło, będzie ich uczestni-
czyć więcej. Zauważamy taką 
potrzebę, aby uczniowie po 
lekcjach mogli w bezpiecznych 

warunkach spotkać się z rówie-
śnikami, uczestniczyć w zaję-
ciach pozalekcyjnych, odrabiać 
zadania – wyjaśnia wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz.

Agronomówka nie pozosta-
nie pusta, wójt zwraca uwagę, 
że z roku na rok przybywa sto-
warzyszeń i organizacji poza-
rządowych, a te, które działają 
od dłuższego czasu, są coraz 
bardziej aktywne. Pomieszcze-
nia w Agronomówce wykorzy-
stają na harcówkę druhowie 
z 11 Grunwaldzkiej Wielopo-
ziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Impessa”.

Budynek przy Koralowej 
został powiększony jednak 
również dla potrzeb druży-
ny piłkarskiej GKS Czarni 
Jaworze, coraz lepiej sobie 
radzącej w ligowych roz-
grywkach.  Do dyspozy-
cji piłkarzy przygotowano 
nową szatnię, powstały po-
mieszczenia biurowe i ma-
gazynowe. Zadbano również 
o specjalną salę na zabiegi 
fizjoterapeutyczne. Dopeł-
nieniem rozbudowy obiektu 
jest postawienie przestron-
nej wiaty grillowej, którą 
z myślą głównie o imprezach 

plenerowych zlokalizowano 
pomiędzy budynkiem i try-
bunami boiska piłkarskiego.

Rozbudowa pochłonęła ok. 
800 tys. zł, przy czym 300 tys. 
zł zostało pozyskane z fundu-
szy Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Bielska Kraina”. (Ł)

gmina jaWorze
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Rozbudowany obiekt jest już gotowy, trwa urządzanie świetlicy na poddaszu.

RADOSŁAW  
OSTAŁKIEWICZ,
wójt gminy Jaworze:

Rozbudowa sprawiła, że pił-
karze mają więcej miejsca na 
przygotowania do treningów i 
meczów. Dużo więcej miejsca 
przybyło też świetlicy, więc i 
większe grono młodych miesz-
kańców naszej gminy będzie 
mogło z niej korzystać. Budy-
nek stał się większy i zyskał 
nowy wymiar, mam więc na-
dzieję, że wpłynie integrująco 
na naszą lokalną społeczność. 
Dobrze, że dzieci ze świetlicy 
środowiskowej będą stykać się 
ze sportowcami, najczęściej 
starszymi kolegami, co ma 
szansę zaowocować również 
zainteresowaniem uprawia-
niem sportu.

pocZąTek BookoweGo lasu

W narożniku jaworzań-
skiego Parku Zdrojowego, 
tuż obok fontanny, stanęła 
pierwsza „wolna biblioteka”, 
a więc budka, w której moż-
na wymieniać się książkami.

Od razu się zapełniła, 
głównie powieściami oby-
czajowymi. Książki nie są 
nowe, ale to jeden z elemen-
tów tego pomysłu – prze-
czytałeś ciekawą lekturę, nie 
masz w swojej biblioteczce 
tyle miejsca, aby trzymać 
wszystkie książki, to podziel 
się z tymi, którzy, tak jak ty, 
lubią czytać. – Liczymy na 
kulturę osób korzystających 
z tych „leśnych wypożyczal-
ni”, bo budki nie są zamyka-
ne – wyjaśnia wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz.

Drewniane, estetyczne 
budki mają oszklone drzwi, 
przez które widać zawartość 
„biblioteki”. Książki w środ-
ku chroni tylko zasuwka, ale 
to raczej przed wilgocią niż 
złodziejami. Etykieta na-
kazuje, aby książkami się 
wymieniać, a więc zainte-
resowała cię jakaś książka 

w budce i chcesz przeczytać 
ją w domu, to w zamian po-
winieneś włożyć coś innego, 
oczywiście, wartego uwa-
gi czytelników. Jeśli chcesz 
poczytać na miejscu, to oczy-
wiście i taką rolę czytelni 
spełnia „bookowa budka”, 
ustawiona obok parkowych 
ławeczek wokół fontanny.

Jak wyjaśnia wójt, po-
mysł został podpatrzony 
w krajach anglosaskich, 
gdzie tego typu urządzenia, 
sprzyjające czytelnictwu i in-
tegracji społeczności lokal-
nej, są powszechne. Budki 
mają zresztą służyć nie tylko 
mieszkańcom Jaworza, ale 
i kuracjuszom pobliskiego 
sanatorium, którzy właśnie 
w ten sposób mogą wymie-
niać przywiezione i prze-
czytane już książki na nowe 
pozycje. Pierwsza budka 
stanęła przy fontannie w na-
rożniku Parku Zdrojowego, 
kolejna ma zostać zlokalizo-
wana w pobliżu tężni. – Li-
czę, że pomysł się spodoba 
– dodaje Radosław Ostałkie-
wicz. (Ł)

piknik na cZeśĆ sporTu
Jubileusz 16 rocznicy 

utworzenia drużyny GKS 
Czarni Jaworze połączony 
z V Piknikiem „Zdrowo, bo 
sportowo”, a także 15 rocz-
nicą wejścia Polski do Unii 
Europejskiej, w sobotę 29 
czerwca oficjalnie otworzył 
plenerowe wakacje w gmi-
nie Jaworze.

W programie znalazły się 
m.in. gry i zabawy sportowe, 
w tym gra terenowa, a tak-
że losowanie cegiełek. Na 
scenie pojawili się piłkarze 
Czarnych, a spośród artystów 
zespół „Lancer”, zaś gwiaz-

dą wieczoru były Baciary. 
Imprezę zakończyła zabawa 
taneczna z DJ Merci Boque.

Wygraną na loterii była 
komoda i duża mapa kon-
tynentu, która trafiła do ja-
worzańskich harcerzy z 11 
Grunwaldzkiej Wielopo-
ziomowej Drużyny Harcer-
skiej „Impessa”. Patronat 
nad imprezą objął wójt Ja-
worza Radosław Ostałkie-
wicz, organizatorami byli 
Urząd Gminy Jaworze, fir-
ma Polskie Mięso i Wędliny 
„Łukosz” oraz zarząd GKS 
Czarni Jaworze. (R)

ankieTa, poTem raporT

Przygotowanie Raportu 
o stanie Gminy Jaworze 
w 2018 r. poprzedziło opra-
cowanie ankiety, w której 
mieszkańcy wypowiedzieli 
się o funkcjonowaniu miej-
scowości.

Raport, pierwszy tego typu 
dokument, jaki mają od tego 
roku składać włodarze samo-
rządów, wójt Radosław Ostał-
kiewicz oparł w dużej mierze na 
odpowiedziach przygotowanej 
przez siebie ankiety. Pytał w niej 

o jakość życia w gminie Jawo-
rze, została ona rozpowszech-
niona wśród mieszkańców m.in. 
za pośrednictwem Internetu. 
Jak podkreśla wójt, mimo że 
była dość obszerna i na jej roz-
wiązanie trzeba było poświęcić 
kilkadziesiąt minut, to wypowie-
działo się całkiem sporo obywa-
teli – blisko 250.

Odpowiedzi na pytanie 
o poziom życia w gminie „bar-
dzo dobrze” udzieliło 34 proc. 
mieszkańców, a „dobrze” – aż 
54,25 proc. Rekordzistą oka-

zało się Jaworze jako bardzo 
dobre miejsce na emeryturę, 
na które wskazało 153 ankie-
towanych (62 proc.), potem do 
zamieszkania – 131 (53), a tak-
że na wypoczynek – 127 (51,4). 
Znamienne, że jako bardzo do-
bre miejsce do pracy wskazało 
tylko 32 osoby (13 proc.). Pod 
względem komunikacji ankie-
towani najwyżej cenią sobie 
łatwość poruszania się samo-
chodem (42,9 proc.), zaś naj-
gorzej – środkami transportu 
publicznego (19,8).

Wójt pytał również o jakość 
usług edukacyjnych w placów-
kach gminnych, udziały w pro-
jektach społecznych, a także 
bezpieczeństwo w poszczegól-
nych miejscach gminy, czystość 
miejscowości, usługi komunal-
ne, gdzie uzyskał zdecydowaną 
przewagę pozytywnych odpo-
wiedzi. Niezwykle wysoko – na 
poziomie 92,7 oraz 85,4 proc. – 
oceniono osobistą działalność 
wójta Radosława Ostałkiewicza 
i kierowanego przez niego Urzę-
du Gminy jako całej instytucji.

O pracę instytucji gmin-
nych wójt zresztą zapytał bar-
dzo szczegółowo, uzyskując 
mnóstwo danych. – To był je-
den z celów przygotowania an-
kiety, a więc zebranie danych 
do analizy na temat mojej pra-
cy i podległych mi służb. Cie-
szę się, że mieszkańcy dobrze 
nas oceniają, ale jest wiele 
dziedzin, w których można się 
podciągnąć – wyjaśnia Rado-
sław Ostałkiewicz.

Na podstawie Raportu wójt 
uzyskał od Rady Gminy wo-
tum zaufania, następnie zaś 
udzielono mu absolutorium 
za 2018 r. (Łu)Fo
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Pierwsza budka na książki stanęła w pobliżu fontanny.
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gmina kozy

BuDżeT miesZkańców
Kwota 50 tys. zł zabezpieczona zostanie w przyszłorocznym budżecie gminy Kozy na projekty zgłaszane 

przez jej mieszkańców. Będzie to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w gminie.

Podczas sesji Rady Gmi-
ny we wtorek 2 lipca podję-
ta została uchwała w sprawie 
określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt 
budżetu obywatelskiego dla 
Kóz. Po raz pierwszy w gmi-
nie inicjatywa ta będzie re-
alizowana w 2020 roku. Na 
ten cel przeznaczono kwotę 
50 tys. zł, a środki będą mo-
gły zostać wydatkowane na 
różne przedsięwzięcia, któ-
re poprzez złożenie stosow-
nych wniosków zaproponują 
sami mieszkańcy.

Aby przybliżyć kozianom 
ideę budżetu obywatelskiego 
i ułatwić proces wnioskowania 
o środki, we wtorek 20 sierpnia 
w sali widowiskowej Domu 
Kultury odbędzie się konfe-
rencja. Spotkanie informacyjne 
będzie połączone z praktyczny-
mi warsztatami dla wszystkich 
osób zainteresowanych tym 
tematem. Szczegóły umiesz-
czone zostaną również w spe-
cjalnej zakładce na urzędowej 
stronie internetowej. (RA)

JACEK KALIńSKI,
wójt gminy Kozy:

Budżet obywatelski jest szczegól-
ną formą konsultacji społecznych, 
w ramach których mieszkańcy w 
bezpośrednim głosowaniu decy-
dują o części gminnych wydat-

ków. Jego idea sprowadza się do 
zapewnienia na poziomie lokalnej 
społeczności prawa współdecydo-
wania o potrzebach i kierunkach 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznej. Środowisko koziań-
skie wyróżnia się dużą aktyw-
nością, dlatego spodziewamy się 

znacznego zainteresowania tą 
inicjatywą w jej inauguracyjnej 
edycji. Sukcesywnie zamierzamy 
budżet obywatelski rozwijać, aby 
nasi mieszkańcy mogli z powodze-
niem realizować takie działania, 
które sami uznają za potrzebne i 
wartościowe.

plac nie Tylko  
Dla prZeDsZkolaków

Kolejny plac zabaw zlo-
kalizowany na terenie gminy 
Kozy ma już ogólnodostęp-
ny charakter.

Z placu zabaw przed-
szkola publicznego, miesz-
czącego się przy pl. ks. 
Kochaja w Kozach, do tej 
pory mogły korzystać tylko 
dzieci uczęszczające do pla-
cówki. Wychodząc jednak 
naprzeciw głosom miesz-
kańców, plac w centrum 
Kóz został od 21 czerwca 
udostępniony dla wszyst-
kich. I tak w weekendy 
dzieci mogą przebywać tu 
w godzinach od 8 do 20, 
w tygodniu zaś czas zabaw 
dla dzieci spoza przedszko-
la, a poniżej 10. roku życia, 

wyznaczono w godz. od 17 
do 20.

Warto dodać, że to już 
kolejny plac zabaw, jaki 
funkcjonuje z myślą o za-
pewnieniu aktywności naj-
młodszych mieszkańców 
gminy. Pozostałe otwarte są 
przy ul. Agrestowej, Lipowej, 
Podgórskiej, Przeczniej, Tę-
czowej, Wrzosowej i Zagro-
dowej. – Wszystkie nasze 
place zabaw wyposażone 
są w urządzenia całkowicie 
bezpieczne. Pamiętać należy 
oczywiście o obowiązku sto-
sowania się do regulaminów 
każdego z miejsc i dbania 
o porządek, aby służyły jak 
najdłużej – mówi wójt Jacek 
Kaliński. (MAN)

Fo
to

: M
at

. U
G w

 ko
za

ch

urZąD BarDZieJ  
prZyJaZny

Z szeregu udogodnień 
korzystać mogą miesz-
kańcy Kóz, załatwiają-
cy swoje bieżące sprawy 
w Urzędzie Gminy.

– Wychodzimy naprze-
ciw realnym potrzebom osób, 
które przychodzą do urzędu. 
Komfort załatwiania tu róż-
nych spraw będzie teraz dla 
nich większy – mówi Marcin 
Lasek, zastępca wójta gmi-
ny Kozy.

Do urzędu można bez 
żadnych przeszkód przyjść 

z dzieckiem. Na parterze za-
gospodarowany został dla 
najmłodszych przyjaźnie urzą-
dzony kącik z malowankami. 
Właśnie tu dziecko może więc 
spędzić czas, gdy rodzic zała-
twia akurat daną sprawę.

Urząd stał się również 
bardziej przyjazny dla zwie-
rząt. Wydzielone zostało 
specjalne miejsce, w którym 
przebywać może pies, dodat-
kowo przygotowano dla spra-
gnionego czworonoga miskę 
z wodą. (M)
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Z węDkami w kamieniołomie
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W ostatnią sobotę czerwca do kamie-
niołomu w Kozach po latach powró-
ciły zmagania wędkarskie.

Kilkunastu uczestnikom zawodów do-
pisała pogoda, a także towarzyszący im 
kibice. Czas oczekiwania na ostateczne 
rozstrzygnięcia upływał w miłej atmosfe-
rze, o co zadbały członkinie powołanego 
nie tak dawno do życia Stowarzyszenia 
Kozianki. Oprócz gier i zabaw dla dzie-

ci przygotowały stoisko z pysznym je-
dzeniem.

Zawody zakończyły się zwycięstwem 
Marka Pudełki, najlepszym wędkarzom 
ich połowów gratulował wójt gminy Ja-
cek Kaliński. – To jedno z działań, które 
już teraz możemy realizować, aby oży-
wić nasz kamieniołom. Będziemy dążyć 
do tego, aby wędkarska rywalizacja na 
stałe znalazła się w kalendarzu gmin-
nych imprez – podkreśla wójt Kóz. (M)
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W sobotę 29 czerwca kilkunastu wędkarzy rywalizowało w zawodach w koziańskim kamieniołomie. Tej formy aktywności pogratulował im wójt  
Jacek Kaliński.
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gmina Szczyrk

miasTo sZyBkieGo roZwoJu
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczyrku sprawozdanie z działalności za rok miniony złożył burmistrz Antoni Byrdy. Wspólnie podkreślono, że miasto 

rozwija się we właściwym kierunku i w sposób zrównoważony.

Pozytywne oceny ze stro-
ny radnych zaprocentowa-
ły udzieleniem burmistrzowi 
miasta wotum zaufania. Co 
ważne, była to decyzja jed-
nogłośna.

Przedstawiając obszer-
ne sprawozdanie burmistrz 
Antoni Byrdy podkreślił, że 
dzięki podejmowanym przez 
samorząd inicjatywom istot-
nie obniżył się poziom za-
dłużenia miasta. Ze znacznej 
jeszcze niedawno kwoty 10 
mln zł obecnie spadła ona do 
450 tys. zł, przy czym miasto 
ma dodatkowo do uregulowa-
nia jedną ratę w wysokości 
974 tys. zł za nabycie terenu 
kempingu Skalite. Burmistrz 
dodał, że na przestrzeni czte-
rech lat budżet zwiększył się 
z 23 do 31 mln zł, co już zna-
lazło przełożenie na realizo-
wane inwestycje. W ub.roku 
przeznaczono na takie zada-
nia 8 mln zł, m.in. powstał 
nowy komisariat  policj i 
w centrum, zakupiono wóz 
bojowy dla straży, wykonano 

również gruntowną termomo-
dernizację Szkoły Podstawo-
wej nr 1.

Zdaniem burmistrza An-
toniego Byrdego, dobra kon-
dycja finansowa miasta jest 
o tyle ważna, że w najbliższej 
perspektywie przewidziane są 
działania, aby doprowadzić 
do zmniejszenia natężenia ru-

chu w Szczyrku w trakcie se-
zonu zimowego. W Skalitem 
powstać ma centrum prze-
siadkowe, którego koncepcja 
jest aktualnie w opracowaniu. 
Stąd miałaby docelowo wy-
wozić narciarzy i turystów 
kolej gondolowa na Skrzycz-
ne, co pozwoliłoby zminima-
lizować ruch tzw. klientów 

jednodniowych. Przemiesz-
czanie po samym Szczyrku 
zabezpieczyć miałaby do-
brze zorganizowana komu-
nikacja miejska. Z racji tych 
kluczowych zadań samorząd 
zrezygnował już z planowa-
nego remontu budynku Urzę-
du Miejskiego, opiewającego 
na kwotę 4 mln zł. (MA)

ANTONI BYRDY,
burmistrz Szczyrku:

Rok miniony był kolejnym wpi-
sującym się w szybki rozwój 
miasta i jego infrastruktury, 
a także znaczących inwestycji 
narciarskich i turystycznych. 
Roz wój ten niesie ze sobą 
wzrost przychodów do budże-
tu miasta, lecz równocześnie 
w sposób naturalny przyczynia 
się do podniesienia bieżących 
kosztów utrzymania. Wzrasta 
ruch samochodowy w Szczyrku, 
co stwarza problemy komuni-
kac yjne na głównej drodze 

DW 942 i wiele innych związa-
nych z tym procesem tematów 
ubocznych. Potęguje to zły stan 
nawierzchni drogi oraz kłopoty 
z odśnieżaniem w okresie zimo-
wym. Z kolei wraz z wielkim bo-
omem budownictwa pojawia 
się zainteresowanie ziemią 
i nieruchomościami, których 
wartość wielokrotnie wzrosła. 
Wynikają z tego trudności z do-
stępem do dróg publicznych czy 
sporne kwestie własnościowe 
na drogach gminnych.
W celu lepszej identyfikacji 
mieszkańców z miastem i zapo-
bieganiu migracji wprowadzili-
śmy tzw. Kartę Górala, odbywa-
ją się także zloty szczyrkowian. 
Wszystko po to, aby zrekompen-
sować naszym mieszkańcom to, 
jakie utrudnienia niesie ze sobą 
codzienne życie w tak szybko 
rozwijającym się mieście. Cie-
szyć nas powinno jednak, że 
Szczyrk jako marka na mapie 
turystycznej staje się coraz bar-
dziej rozpoznawalna i doceniana 
jednocześnie.

TwórcZa półkolonia

Dzieci z dwóch szkół 
podstawowych w Szczyrku 
pierwsze tygodnie wakacji 
spędziły na półkolonii.

Taka  właśnie  forma 
spędzania wolnego cza-
su przez dzieci doskona-
le sprawdziła się w latach 
poprzednich. I tym razem 
atrakcji dla 25 uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 
1 i nr 2 w Szczyrku obję-
tych programem było pod 
dostatkiem. Uczestniczyły 
przede wszystkim w różne-
go typu kreatywnych zaję-
ciach twórczych zarówno 
w „jedynce”, jak i Szczyr-
kowskim Ośrodku Kultury, 
którym przyświecało nad-
rzędne hasło „My Słowia-
nie”. Odbyło się także kilka 
wyjazdów w ciekawe miej-

sca w regionie, nie zabrakło 
aktywizacji ruchowej.

C o  i s t o t n e ,  u d z i a ł 
w trzytygodniowej półko-
lonii z wyłączeniem week-
endów zorganizowano dla 
dzieci za symboliczną opła-
tą, a niemal w całości sfi-
nansował go samorząd. Jej 
zwieńczenie to wzorem lat 
ubiegłych występ artystycz-
ny, któremu każdorazowo 
przyglądają się rodzice. 
– To już swego rodza-
ju tradycja, że półkolonia 
gromadzi sporo chętnych. 
Dzieci mają dobrze zago-
spodarowany czas, spędzają 
go przyjemnie i bardzo po-
żytecznie w gronie rówie-
śników i pod odpowiednią 
opieką – mówi burmistrz 
Antoni Byrdy. (RED)

laTo Z TkB i BieGiem
Niezwykle atrakcyjnie dla 
mieszkańców oraz gości za-
powiada się lipiec i sierpień 
w Szczyrku.

BIEG PO SERCE ZBÓJA 
SZCZYRKA

Plac św. Jakuba zatętni 
życiem w sobotę 13 lipca, 
co stanowić będzie prelu-
dium do kolejnej edycji bie-
gowego święta połączonego 
ze szczytnym przesłaniem. 
W godzinach od 10 do 18 
w centrum Szczyrku odbę-
dzie się „Rodzinny Dzień 
bez Stresu”. W trakcie całe-
go dnia będzie można wziąć 
udział w ciekawych konkur-
sach, warsztatach, zabawach 
i spotkaniach ze specjalistami 
z różnych dziedzin, począw-
szy od fachowców od aktyw-
ności fizycznej i dietetyki, aż 
po mediatorów, pedagogów 
i psychologów. Celem wyda-
rzenia jest zwrócenie uwagi 
na problem zaniedbania hi-
gieny życiowej jako główne-
go czynnika powodującego 
przewlekły stres oraz choro-
by psychiczne.

Jubileuszowy 10. Bieg po 
Serce Zbója Szczyrka przewi-
dziano na niedzielę 14 lipca. 

W samo południe swój udział 
w wydarzeniu zaliczą rowerzy-
ści i rolkarze, z kolei w godz. 
14-16 biegacze, piesi, osoby 
z dziećmi, z kijami do nordic 
walking oraz niepełnosprawni 
na wózkach. Ideą imprezy jest 
pokonanie dowolną techniką 
jak największej ilości okrążeń 
wyznaczonej trasy. W ten spo-
sób wszyscy uczestnicy przy-
czynią się do pomocy na rzecz 
chorego 4,5-miesięcznego Mi-
łoszka ze Szczyrku.

TYDZIEń KuLTuRY 
BESKIDZKIEJ

Tegoroczna,  56.  edy-
cja folklorystycznego święta 
w regionie potrwa od 27 lip-
ca do 4 sierpnia. Tradycyjnie 
TKB zawita na sceny w róż-
nych miejscach, gromadząc 
łącznie blisko setkę zespołów 
pieśni i tańca oraz mnóstwo 
śpiewaków i muzyków z kil-
kunastu państw z całego świa-
ta. To jednak właśnie koncerty 
w szczyrkowskim amfiteatrze 
Skalite mają często swój wy-
jątkowy klimat. Już w sobo-
tę na otwierającym imprezę 
koncercie w Szczyrku wystą-
pią goście z Kanady, w kolej-
nych dniach usłyszeć będzie 

można muzykę m.in. wprost 
z Gruzji, Albanii, Ukrainy, 
Chorwacji, Macedonii, Ru-
munii, Turcji, Węgier, Serbii 
i Chile. Nie zabraknie rzecz 
jasna także rodzimych zespo-
łów, w tym szczyrkowskich 
– „Młody Ondraszek” (27 lip-

ca), „Klimczok” (3 sierpnia) 
i „Ondraszek” (4 sierpnia). 
Dodatkowymi atrakcjami będą 
korowód uczestników ulicami 
Szczyrku – w niedzielę od go-
dziny 15, oraz codzienne kon-
certy o godz. 11 na estradzie na 
placu św. Jakuba. (R)

INNE WYDARZENIA:
13-14 lipca – VII Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski (parking przy 
urzędzie Miasta)
19-21 lipca – III Festiwal Piw Regionalnych (schronisko na 
Skrzycznem)
24 sierpnia – Szczyrk Business Run 2019 (Hala Skrzyczeńska)
13, 20, 27 lipca oraz 3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia – Akcja górskich 
wypraw „Przewodnik czeka” (zbiórki przy Informacji Turystycznej)

Tydzień Kultury Beskidzkiej w międzynarodowym gronie jest każdego roku 
widowiskowym świętem folkloru.
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premia Znów naJpięknieJsZa?

Kolarze uczestniczący 
w tegorocznej edycji wyści-
gu Tour de Pologne ponownie 
przejadą przez Wilamowice. 
We wtorek 6 sierpnia na wi-
lamowskim Rynku zloka-
lizowana będzie tzw. lotna 
premia 4. etapu tej prestiżo-
wej imprezy.

Największemu polskiemu 
wyścigowi kolarskiemu za-
wsze towarzyszy w Wilamo-
wicach szczególna oprawa. 
W ub.roku dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców Wi-
lamowice uzyskały tytuł 
„Najpiękniejszego Miasta 
Tour de Pologne” w katego-
rii premii. – Chcemy to miano 

zachować, powtarzając suk-
ces. Dlatego zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców 
i właścicieli sklepów o wy-
konanie dekoracji na trasie 
wiodącej przez naszą gminę. 
Mile widziane będą także 
przebrania kibiców. Dekora-
cje i przebrania powinny za-
wierać elementy narodowe, 
jak godło czy flaga, oraz ak-
centy rowerowe. Serdecznie 
zapraszamy również wszyst-
kich do stworzenia wyjątko-
wej atmosfery w specjalnej 
strefie kibica na Rynku – 
zachęca Stanisław Gawlik, 
zastępca burmistrza Wila-
mowic. (R)

gmina WilamoWice

ucZniowie Z pasJą
Rozstrzygnięta została już czwarta edycja programu „Uczeń z pasją z udziałem absolwentów szkoły”, 

realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach.

Idea programu zrodziła się 
w roku szkolnym 2015/2016. – 
Jako cel główny założyliśmy za-
szczepienie w młodych osobach 
chęci posiadania własnej pasji 
czy zainteresowań, szczególnie 
rozwijających uzdolnienia i oso-
bowość – mówi jego organizator 
Renata Stawowczyk.

Jako że placówka w Heczna-
rowicach śledzi losy swoich ab-
solwentów, prowadzone w niej 
różne formy zajęć zostały po-
wiązane z osobami, które kiedyś 
do szkoły uczęszczały, a teraz 
zechciały wspierać rozwój dzie-
cięcych pasji. Program otrzymał 
nazwę „Uczeń z pasją z udzia-
łem absolwentów szkoły” i zo-
stał skierowany do uczniów klas 
I-III. Każdą następną jego edy-
cję poświęcono innej dziedzinie. 
I tak od 2015 roku uczniowie 
rozwijali swe zamiłowania do 
podróżowania, muzykowania 
i kucharzenia, a w edycji roku 
szkolnego 2018/2019 rów-
nież ogrodnictwa.

W trakcie uroczystości 
podsumowującej szkolny 
program 39 uczniów w arty-
stycznym występie opowie-

działo o pasji do ogrodnictwa 
i pokazało, jak w kolejnych 
miesiącach zdobywali wiedzę 
i umiejętności, zamieniając 
się w ogrodników, florystów, 
ornitologów, entomologów 
i meteorologów. Finałem było 
wręczenie nagród wszystkim 
uczestnikom. Nadano także 
tytuły „Uczeń z pasją”, który 
otrzymała podopieczna klasy 
II Karolina Więzik, oraz „Ab-

solwent z pasją roku szkolnego 
2018/2019”, przyznany byłe-
mu uczniowi placówki, a dziś 
właścicielowi gospodarstwa 
ogrodniczego Piotrowi Ba-
biuchowi. Uhonorowania do-
konali burmistrz Wilamowic 
Marian Trela oraz dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
Maciej Żarski.

Warte podkreślenia jest to, 
że w ramach tej edycji progra-

mu rozpoczęta została również 
wspólnie z uczniami i rodzica-
mi akcja „Kwiatki na rabatki”, 
mająca na celu rewitalizację 
ogródka przed szkołą. – Po-
siadanie pasji niewątpliwie 
zwiększa szansę na odniesienie 
sukcesu w przyszłości. Dlatego 
ta szkolna inicjatywa ma dużą 
wartość dla naszych uczniów 
– zaznacza burmistrz Marian 
Trela. (RS/MN)
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Czwarta edycja programu „uczeń z pasją z udziałem absolwentów szkoły” została poświęcona ogrodnictwu. 
uczniowie stworzyli m.in. warzywnik przy placówce w Hecznarowicach.

okaZały JuBileusZ sTrażacki
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Starej Wsi ma już 125 
lat. Ten doniosły jubile-
usz jednostka świętowała 
w czerwcu.

Na wstępie uroczystości, 
po zbiórce pododdziałów, 
w intencji strażaków odpra-
wiona została msza świę-
ta w kościele parafialnym 
w Starej Wsi. Następnie za-
proszeni goście w towarzy-
stwie miejscowej Orkiestry 
Dętej OSP przemaszerowali 
do jednostki. Odegrano hymn 
państwowy, a najważniejsze 
momenty z historii starowiej-
skiej Ochotniczej Straży Po-
żarnej przybliżył jej prezes 
Sylwester Kimla. Podkreślił, 
że słowa „wspólnością silni”, 
otwierające najstarszą księgę 
protokołów OSP Stara Wieś 
i stanowiące niejako opis po-
wstania jednostki w 1894 r., 
zachowały swą aktualność 
po dziś.

Przy okazji tak znaczącego 
jubileuszu zostały wręczone 
medale i odznaczenia wyróż-
niającym się strażakom. Za-
stępca Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej Adam Wilk 
podziękował druhom za ich 
wieloletnią pracę na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej. 

Słowa uznania za bezintere-
sowną troskę o bezpieczeń-
stwo mieszkańców wszystkich 
sołectw gminy Wilamowice 

skierowali m.in. burmistrz 
Marian Trela, wicewojewo-
da śląski Jan Chrząszcz oraz 
wicestarosta bielski Grze-
gorz Szetyński.

Radosne obchody mia-
ły również swoją część arty-
styczną i festyn strażacki przy 
dźwiękach zespołu „Maxim”. 
Z występami i koncertami za-
prezentowały się także m.in. 
Zespół Pieśni i Tańca „Trady-
cja”, Orkiestra Dęta OSP wraz 
z grupą mażoretek „Gracja”, 
a gwiazdą wieczoru były „Ba-
ciary”. (RED)

MARIAN TRELA,
burmistrz Wilamowic:

Ochotnicze Straże Pożarne w na-
szej gminnej społeczności są bar-

dzo dobrze postrzegane. W dużej 
mierze wynika to z ich znakomi-
tego przygotowania bojowego. 
Druhowie stale podnoszą swoje 
umiejętności i wiedzę, o czym 
świadczy przynależność jednostek 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego.
Godna szczególnego podkre-
ślenia jest symbioza między 
lokalną społecznością naszych 
sołectw a wywodzącymi się z 
nich strażakami. Druhowie an-
gażują się w działalność innych 
stowarzyszeń, wspierają je np. 
przy okazji organizowania im-

prez, które mają integracyjny 
charakter. Strażnice, w których 
utrzymaniu i remontach również 
częściowo partycypujemy jako 
gmina, są miejscami, wokół któ-
rych nierzadko skupia się życie 
społeczne.
Jako samorząd konsekwentnie 
realizujemy nasze starania o 
wzbogacanie podziału bojo-
wego jednostek strażackich. To 
gwarancja, że przez lata będą 
służyły dobrze, przede wszyst-
kim na rzecz bezpieczeństwa 
całej społeczności gminy Wila-
mowice.

na rowerach prZeZ Gminę

Trasę długości 26 kilome-
trów pokonali w niedzielę 16 
czerwca uczestnicy IX Gmin-
nego Rajdu Rowerowego pod 
patronatem burmistrza Wila-
mowic Mariana Treli.

Podobnie jak w latach po-
przednich chętnych, by na ro-
werach przemierzyć gminę, 
nie zabrakło. Na starcie Rajdu 
zameldowało się 200 uczest-
ników, którzy upalne popo-
łudnie postanowili spędzić 
aktywnie w gronie swoich 
bliskich. Po otwarciu impre-
zy przez burmistrza Mariana 
Trelę rozpoczął się pierwszy 
etap trasy, prowadzący przez 
14 km do Zasola Bielańskie-
go. Na półmetku rowerzyści 
mogli odpocząć, posilić się, 
uzupełnić płyny i schłodzić 
lodami. O poczęstunek za-
dbały panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Zasolu Bielań-
skim oraz członkowie Rady 
Sołeckiej. Atrakcją dodatko-
wą był występ Janusza Kor-
czaka.

Dalsza część Rajdu li-
czyła 12 km aż na metę na 
stadionie LKS Wilamowi-
czanka w Wilamowicach. Tu 
wręczono nagrody dla Kac-
pra Wawrzyczka jako naj-
młodszego uczestnika oraz 
najstarszego w tym gronie 
Antoniego Góry. Upomin-
ki te ufundowane zostały 
przez firmę Eko-Wtór z Wi-
lamowic. Z kolei w loterii 
fantowej rower wylosował 
Andrzej Suski. Wszyscy, któ-
rzy z powodzeniem ukończy-
li Gminny Rajd Rowerowy, 
raczyli się następnie pyszną 
grochówką, przygotowaną 
przez członków klubu. (GR)

IX Gminny Rajd Rowerowy zgromadził na starcie 200 uczestników w 
różnym wieku.
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Poprzez znaczne zaangażowanie kibiców Wilamowice stały się jednym z 
najbardziej rozpoznawalnych miejsc na trasie wyścigu Tour de Pologne.
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ekologia

ekoloGicZna komunikacJa
Umowa na dostawę 26 fabrycznie nowych i ekologicznych autobusów marki Solaris, napędzanych sprężonym gazem 

ziemnym (CNG), podpisana została 3 lipca w siedzibie bielskiego PKS. Z taboru już po jego modernizacji korzystać 

będą przede wszystkim mieszkańcy powiatu bielskiego.

Pierwsze autobusy klasy „Maxi” 
o nazwie handlowej Urbino 12 
CNG trafią na drogi powiatu już 
w czerwcu 2020 roku, druga część 
dostawy zrealizowana zostanie 
w grudniu. – To jasny sygnał dla 
mieszkańców, że jest wspólną tro-
ską władz poszczególnych gmin 
oraz powiatu bielskiego, aby do-
jazd do pracy, szkół czy miejsc roz-
rywki był dla nich jak najbardziej 
pewny i komfortowy – stwierdził 
uczestniczący w wydarzeniu staro-
sta bielski Andrzej Płonka.

Nowe pojazdy będą miały dłu-
gość 12 m, każdy umożliwi podróż 
90 pasażerom, w tym 32 osobom 
na miejscach siedzących. Dostęp 
na pokład zapewnią dwa wejścia, 
autobusy będą napędzane silnika-
mi gazowymi o pojemności 8,8 
l i mocy 239 kW, spełniającymi 
normę Euro 6. Przekładnia będzie 
posiadać oprogramowanie umożli-
wiające optymalizację zużycia pa-
liwa oraz przełożenia dobrane do 
warunków komunikacji miejskiej 
i podmiejskiej. Nie zabraknie także 
systemu detekcji i gaszenia pożaru 
w komorze silnika.

Autobusy mają klimatyza-
cję z funkcją rozdzielenia pracy 
osobno na przestrzeń pasażerską 

i kabinę kierowcy. Pasażerowie 
będą mieli ponadto do dyspozy-
cji gniazdka z portami USB. Nie 
zabraknie także monitoringu czu-
wającego nad bezpieczeństwem 
pasażerów i kierowców. Trzy ze-
wnętrzne wyświetlacze diodowe 
o wysokiej rozdzielczości i świe-
cące na biało zadbają o czytel-
ność komunikatów dla pasażerów. 
W środku znajdą się dwa monitory 
LCD do prezentacji informacji li-

niowej. Do tego oczywiście auto-
busy będą posiadać GPS, darmowy 
dostęp do Wi-Fi oraz głosowe za-
powiadanie przystanków.

– To autobusy przyjazne śro-
dowisku i wytwarzające mniej 
hałasu. W Unii Europejskiej są 
traktowane na równi z pojazdami 
elektrycznymi. Z doświadczenia 
wiemy, że przez użytkowników są 
bardzo dobrze odbierane – wyja-
śnia Rafał Zajas, dyrektor w spół-

ce Solaris Bus and Coach, która 
zapewni tak gruntowną moderni-
zację taboru.

Jak  podkreś la  Radosław 
Ostałkiewicz, przewodniczący 
Beskidzkiego Związku Powiato-
wo-Gminnego, który został utwo-
rzony w 2017 r. do prowadzenia 
zadań z zakresu transportu publicz-
nego na bazie infrastruktury i ta-
boru PKS w powiecie bielskim, 
istotna jest nie tylko ilość nowych 
autobusów, ale też ich jakość. – 
W dobie współczesnej walki ze 
smogiem dokładamy swoją ce-
giełkę do działań wpisujących się 
w proekologiczne tendencje. Posta-
wiliśmy na pojazdy z najwyższej 
półki i spełniające wysokie normy. 
Potrafiliśmy zarazem wypracować 
kompromis między gminami, aby 
zapobiec wykluczeniu komunika-
cyjnemu – mówi Ostałkiewicz.

Wartość projektu pn. „Roz-
wój niskoemisyjnego transportu 
publicznego Powiatu Bielskiego 
– zakup taboru autobusowego”, 
realizowanego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, wynosi ponad 32 mln 
zł. Dofinansowanie unijne sięga 
kwoty 22,5 mln zł. (M)

Jaskinia malinowska DosTępna
Jaskinia Malinowska, w po-
bliżu pieszego szlaku tury-
stycznego między Przełęczą 
Malinowską a szczytem Ma-
linowa, została udostępnio-
na turystom.

Tak naprawdę jaskinia była 
zawsze dostępna, dostanie się 
jednak do niej wymagało spo-
rych umiejętności grotołaza. 
Obecnie dzięki współpracy 
miasta Wisła, Nadleśnictwa 
Wisła oraz Klubu Alpinistycz-
nego przy Beskidzkiej Grupie 
GOPR został zamontowa-

ny system stalowych drabin 
i uchwytów, umożliwiających 
zejście do głównego korytarza, 
skąd dość łatwo można obej-
rzeć całą jaskinię.

Mimo wykonanych uła-
twień trzeba zachować roz-
wagę. Wybierając się do niej 
należy posiadać latarkę, naj-
lepiej tzw. czołówkę, także 
odpowiednie ubranie (bardzo 
łatwo się pobrudzić) i kask, bo 
choć jaskinia jest w miarę bez-
pieczna, łatwo w niej uderzyć 
głową o skałę. Najłatwiej do-
trzeć do niej od strony Białego 

Krzyża, a więc Przełęczy Sal-
mopolskiej.

Jak podaje portal www.
wisla.org, należy ona do gru-
py jaskiń szczelinowych, 
powstała w procesie prze-
mieszczenia mas skalnych 
w warstwie piaskowców go-
dulskich. Jaskinię o praktycz-
nie horyzontalnym rozwinięciu 
na kierunku wschód-zachód, 
z uwzględnieniem 10 m szcze-
linowej studni wejściowej,  
tworzą wysokie i dość wą-
skie szczeliny, połączone na 
różnych wysokościach kręty-

mi i ciasnymi korytarzykami 
z niewielkimi rozszerzeniami 
stanowiącymi małe komory.

Jaskinia według ostatnich 
pomiarów ma 249,5 m dłu-
gości korytarzy i głębokość 
23,20 m, od 1992 r. stanowi 
pomniki przyrody. Obok ja-
skini w Trzech Kopcach to 
chyba najsłynniejsza beskidz-
ka jaskinia. Przez grotołazów, 
mimo niewielkich rozmiarów, 
uważana za jeden z najwięk-
szych skarbów speleolo-
gicznych w całym regionie. 
Zwana jest także Ondraszko-

wą Jamą, bo według legendy 
korzystał z niej zbójnik On-
draszek, ukrywając się przed 

„pańskimi”. Okresowo, w jej 
ciemnym wnętrzu pojawia się 
jeziorko. (RED)
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W Kozach podsumowana została ak-
cja „Trashtag Challenge”, dzięki której 
w odstępie kilkunastu tygodni usunięto 
z gminnych terenów znaczną część zale-
gających odpadów.

Oficjalne zakończenie bardzo udane-
go projektu nastąpiło w sobotę 22 czerw-
ca. Grupa, która zdecydowała się właśnie 
tego dnia zbierać śmieci, zgromadziła się 
przy platanie w koziańskim parku, skąd wy-
ruszyła w pobliskie okolice. Najmłodszy 
w niej był ledwie 5-letni Błażej. Odpadami 
zapełniono kilka worków, co potwierdza, 
jak potrzebna jest wciąż troska wszystkich 
mieszkańców, aby odpady nie zalegały 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Także w czerwcu ponownie na teren 
kamieniołomu wybrali się strażacy z Kóz. 
Z nasypu pod nim wyciągnęli kolejne opo-
ny, pamiętające jeszcze czasy, gdy kamie-
niołom tętnił życiem.

Przypomnijmy, że wcześniej koziań-
skie środowisko licznie odpowiedziało na 
apel sprzątania gminy. Prócz pracowników 
Urzędu Gminy nietypowego wyzwania 
podjęli się członkowie klubów, zespołów, 
organizacji i stowarzyszeń działających 
w Kozach. (R)

Podpisanie umowy było okazją do zademonstrowania tego typu autobusów, które 
obsługują linie w Chrzanowie. 
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TermomoDerniZacJa 
prZeDsZkola

Gmina Bestwina przystępuje do wykonania termomodernizacji budynku przedszkola w Bestwinie.

To kolejna termomodernizacja obiektów 
oświatowych, po ukończonej w ub.roku mo-
dernizacji kompleksu edukacyjnego w Be-
stwince, największej tego typu inwestycji 
nie tylko w gminie Bestwina, ale i w całym 
regionie. – Przy tak wielkiej inwestycji eko-
logicznej, gdy termomodernizacji podda-
liśmy kompleks budynków wykonanych 
całkiem niedawno, ale według energochłon-
nych technologii, różnice w funkcjonowa-
niu i płaceniu za energię są ewidentne. 
Toteż z pełną świadomością korzyści kon-
tynuujemy program termomodernizacji ko-
lejnych budynków użyteczności publicznej. 
Tym bardziej że pozyskujemy na ten cel 
dodatkowe dofinansowanie – wyjaśnia wójt 
gminy Bestwina Artur Beniowski.

Tym razem budowlaną termomoderni-
zację, mającą za zadanie obniżyć wydatki 
na ogrzewanie, a tym samym ograniczyć 
efekty zanieczyszczenia powietrza, ob-
jęty jest budynek przedszkola, w którym 
mieści się również biblioteka gminna. Za-
kres prac przewiduje przebudowę kotłow-
ni i instalacji centralnego ogrzewania, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrz-

nych oraz zmianę konstrukcji dachu. 
Kosztorys opiewa na ok. 2 mln zł, inwe-
stycja zrealizowana zostanie przy udziale 
środków budżetu Gminy, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Warto dodać, że Gmina Bestwina 
przygotowuje się także do kolejnej ter-

momodernizacji – budynku przedszkola 
w Janowicach. Inwestycja będzie mniej 
kosztowna, ma pochłonąć ok. 1 mln zł. 
Wynika to z mniejszego zakresu prac, 
obejmującego wymianę ocieplenia bu-
dynku, bez przerabiania kotłowni i sys-
temu ogrzewania. Ta instalacja bowiem 
została w budynku zamontowana przed 
kilkoma laty i dobrze spełnia swoje za-
danie. (Łu)
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Budynek przedszkola i biblioteki zostanie poddany termomodernizacji.

woDna walka  
Z kłusownikami

Co najmniej 10 ton ryb co 
roku wyławiają nielegalnie 
kłusownicy z największego 
akwenu regionu, Jeziora Go-
czałkowickiego.

Górnośląskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów, któ-
re administruje zbiornikiem, 
prowadzi w nim również 
gospodarkę rybną. W jezio-
rze żyje 17 gatunków ryb, 
co roku pracownicy Gospo-
darstwa Rybackiego GPW 
zarybiają akwen gatunkami 
ryb drapieżnych. Ułatwiają 
też ich rozmnażanie poprzez 
m.in. utrzymanie określonego 
poziomu wody podczas roz-
topów, zapewniając tym sa-
mym optymalne warunki do 
składania ikry. Odpowiednia 
liczba określonych gatunków 
drapieżników zapobiega bo-
wiem nadmiernemu rozra-
staniu się populacji ryb tzw. 
spokojnego żeru, a w efekcie 
zamulaniu dna. Dzięki temu 
ekosystem, zapewniający 
czystość wody, funkcjonuje 
prawidłowo i Jezioro Goczał-
kowickie może być rezerwu-
arem wody pitnej dla ponad 
półtora miliona mieszkańców 
województwa śląskiego.

Działalność kłusowników 
zakłóca ten proces, bowiem 
właśnie to duże drapieżne 
ryby są ich głównym celem. 
Patrole pracowników Gospo-
darstwa Rybackiego Górno-
śląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów regularnie 
przynajmniej raz w tygodniu 
niszczą sieci i stanowiska 
zastawione przez ludzi zaj-
mujących się nielegalnymi 

połowami. Szacuje się, że na 
liczącym 3,2 tys. hektara po-
wierzchni jeziorze kłusowni-
cy łowią rocznie co najmniej 
10 ton ryb, co najgorsze nisz-
cząc przy tym umocnienia 
brzegów, wały oraz unika-
tową roślinność i ptasie sie-
dliska. Straty z tego powodu 
przekraczają każdego roku 
100 tys. zł.

Coraz częściej procede-
rem kłusownictwa zajmują 
się zorganizowane grupy. 
Złodzieje ryb podjeżdża-
ją nocą pod sam brzeg sa-
mochodami dostawczymi, 
dysponują nowoczesnym 
sprzętem z nadajnikami GPS, 
siatkami i wyciągarkami oraz 
łodziami lub pontonami z ci-
chymi silnikami. Ich łupem 
najczęściej padają sandacze, 
węgorze, sumy, okonie i lesz-
cze.

Wody zbiornika przez 
dziesięciolecia były za-
mknięte dla rekreacji i spor-
tów wodnych. Od kilku lat 
stopniowo pojawiają się tu 
żaglówki, udostępniona jest 
też korona zapory, bardzo po-
pularna wśród rowerzystów, 
rolkowców i spacerowiczów. 
Wkrótce rozpocząć się ma 
budowa ścieżki dookoła je-
ziora. Akwen ma także ofer-
tę dla wędkarzy, którzy mogą 
przez cały sezon korzystać 
z 30 km linii brzegowej. 
Rocznie wydawanych jest ok. 
3 tys. zezwoleń wędkarskich. 
Każdego roku pracownicy 
Gospodarstwa Rybackiego 
GPW odławiają 10 ton ryb, 
a wędkarze 40 ton. (GPW)
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ochrona lasu prZeD pożarem
Sucha zima i ostatnia fala 
upałów sprawiły, że znacznie 
wzrosło zagrożenie przeciw-
pożarowe w lasach regionu.

Jak informuje Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Katowicach, lasy regionu na-
leżą do najbardziej zagrożonych 
pożarami w skali całego kraju. 
Leśnicy zwracają uwagę na 
wielość elementów, które skła-
dają się na zintegrowany sys-
tem ochrony przeciwpożarowej. 
Niektóre z nich osoby odwie-
dzające lasy mogą zaobserwo-
wać sami. Są to m.in. górujące 
nad koronami najwyższych 
drzew dostrzegalnie przeciw-
pożarowe, które umożliwia-
ją szybkie wykrycie pożaru. 
Wśród zieleni drzew znajdują 
się lustra przeciwpożarowych 

zbiorników, z których pobie-
rana jest woda do gaszenia po-
żarów.

Poruszając się po drogach 
leśnych można też dostrzec ta-
blice z numeracją drogi pożaro-
wej. Tablice te pomagają straży 
pożarnej szybko dojechać do 
pożaru i do miejsca poboru 
wody gaśniczej. Przy parkin-
gach leśnych organizowane są 
pasy przeciwpożarowe, które 
mają postać zmineralizowanej 
bruzdy i pasa lasu pozbawio-
nego obumarłych gałęzi, stano-
wiących potencjalny materiał 
palny. Ich zadaniem jest zatrzy-
mywanie ewentualnego pożaru 
rozprzestrzeniającego się z par-
kingu na teren lasu.

Istotnym elementem syste-
mu jest również prognozowa-
nie zagrożenia pożarowego. 

Codziennie o godz. 9 i 13 le-
śnicy mierzą aktualne wartości 
parametrów meteorologicz-
nych w kilku punktach po-
mocniczych dla danej strefy 
i przekazują do punktu pro-
gnostycznego. Tam obok 
czynników meteorologicznych 
ustalana jest wartość wilgot-
ności ściółki oraz określany 
aktualny stopień zagrożenia. 
Prognozowanie zagrożenia po-
żarowego lasu prowadzone jest 
przez Lasy Państwowe w okre-
sie tzw. sezonu zagrożenia wy-
stępującego na terenie Polski, 
tj. od 1 marca do 30 września.

Leśnicy wszystkim osobom 
udającym się do lasów poleca-
ją pobranie bezpłatnej aplika-
cji na telefony komórkowe 
„Ostrzegator”. Podaje ona na 
bieżąco informacje m.in. o za-

grożeniu pożarowym. Komu-
nikaty tworzone są dla 60 stref 
prognostycznych i publikowa-
ne na terenie tych stref. Pozwa-
la to na przekazanie informacji 
o zagrożeniu bezpośrednio 
w miejsce występowania, do 
wszystkich znajdujących się 
tam osób. (RED)

Pracownicy Gospodarstwa Rybackiego GPW na bieżąco usuwają 
kłusownicze sieci.
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Gale mma i FuTBolu
Dwie sportowe gale odbyły się na sam koniec czerwca w Bielsku-Białej. W sobotę 29 czerwca swoje święto obchodzili wszyscy miłośnicy sportów walki,  

dzień wcześniej uroczyście podsumowany został piłkarski sezon 2018/2019 ze szczególnym uwzględnieniem ligi okręgowej.

W jednej z najefektowniejszych walk wieczoru sukces odniósł wspierany przez liczną grupę kibiców Adrian 
Dudek.

Paweł Brandys z Oświęcimia efektownie rozprawił się z mającym ponad 100 walk na koncie Brytyjczykiem 
Shaunem Lomasem.

Bohaterowie Gali Celtic Gladiator w widowiskowy sposób prezentowali się 
publiczności zgromadzonej w Hali pod Dębowcem.

Bez kłopotów z rywalem z Mołdawii poradził sobie „góral” z Żywiecczyzny 
Robert Maciejowski.

W głównym pojedynku soboty 29 czerwca Marta Waliczek nie zdołała poko-
nać Litwinki Juliji Stoliarenko, która po kilkudziesięciu sekundach odebrała 
bielszczance mistrzowski pas MMA.
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Gościem specjalnym 6. Gali „Futbolowe Asy Beskidów” w Hotelu na Bło-
niach był znakomity przed laty reprezentant Polski Kamil Kosowski, który 
nagrodził uznanego najlepszym piłkarzem ligi okręgowej sezonu minionego 
Michała Szczyrbę.

Wieloletni prezes Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Czesław 
Biskup uhonorował Krzysztofa Adamca, Arkadiusza Mleczkę i Edwarda 
Boraka nagrodą osobowości piłkarskiej im. Sławomira Wojtulewskiego.

Prezes skoczowskiego Beskidu Ryszard Klaczak odebrał okazały puchar 
oraz czek dla klubu, który sięgnął po mistrzostwo „okręgówki” w sezonie 
2018/2019.

Redaktor naczelny organizatora gali portalu SportoweBeskidy.pl Marcin 
Nikiel ogłosił najlepszą „11” sezonu oraz wyniki klubowego Beskidzkiego 
Mundialu na Facebooku.

Finałowym momentem imprezy było losowanie inauguracyjnej kolejki 
nowego sezonu. W lidze okręgowej bielsko-tyskiej dojdzie m.in. do kon-
frontacji derbowej Czarnych Jaworze z LKS-em Bestwina.

Pokaz barmański autorstwa Sebastiana Orawczaka stanowił ciekawy prze-
rywnik w uroczystości.
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