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wolne miejsca dla studentów
Kto z maturzystów jeszcze nie podjął decyzji o wyborze studiów,  

może wybrać jeden z blisko 20 kierunków w Akademii Techniczno 

-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Do 30 września trwa rekrutacja  

na nowy rok akademicki.

Jedyna w regionie uczelnia 
państwowa zaprasza na nastę-
pujące kierunki:

 automatyka i robotyka,
 informatyka, 
 mechanika i budowa maszyn, 
 zarządzanie i inżynieria 

produkcji, 
 budownictwo, 
 inżynieria materiałowa, 
 inżynieria środowiska, 
 ochrona środowiska, 
 transport, 
 zarządzanie,
 analityka i komunikacja  

w biznesie, 
 socjologia, 
 filologia (angielska, 

hiszpańska, słowiańska), 
 filologia polska, 
 pedagogika,
 pedagogika (specjalność 

resocjalizacja), 
 pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna, 
 pielęgniarstwo, 
 ratownictwo medyczne.

Warto przypomnieć, że 
w najnowszym Rankingu 
Uczelni Akademickich 2019, 
Akademia Techniczno-Huma-
nistyczna wśród uczelni w Pol-
sce zajęła wysokie 18. miejsce 
w kategorii Ekonomiczne Losy 
Absolwentów. Kryterium mie-
rzone jest wskaźnikiem wyso-
kości zarobków absolwentów 
danej uczelni oraz wskaźni-
kami ich zatrudnienia według 
ogólnopolskiego badania Eko-
nomiczne Losy Absolwen-
tów, przeprowadzonego przez 
MNiSW z wykorzystaniem da-
nych ZUS.

Z badań wynika, że absol-
wenci Akademii Techniczno-
-Humanistycznej doskonale 
radzą sobie finansowo. Jest to 
rezultat bogatej oferty eduka-
cyjnej Uczelni, staży i praktyk 
podejmowanych we współ-
pracy z biznesem, a także 
możliwościami rozwijania 
naukowych pasji studentów 

w licznych kołach naukowych 
i organizacjach studenckich. 
W kreowaniu kariery zawo-
dowej studentów bardzo po-
mocne jest Biuro Karier ATH, 
które organizuje liczne szko-
lenia i warsztaty z doradztwa 

zawodowego, a także, cieszące 
się dużym zainteresowaniem, 
Targi Pracy.

Więcej o rekrutacji na stu-
dia można dowiedzieć się 
odwiedzając stronę: www.re-
krutacja.ath.bielsko.pl. (MS)

zaProszenie na zjazd 
absolwentów

Stowarzyszenie Absol-
wentów i Przyjaciół ATH 
wraz z Akademią Technicz-
no-Humanistyczną w Biel-
sku-Białej zapraszają 27 
września od godz. 16 na 
zjazd absolwentów i przyja-
ciół ATH i dawnej bielskiej 
filii Politechniki Łódzkiej.

Specjalną okazją do wspól-
nego wspominania i krótkiej 
podróży w czasie w ostatni pią-
tek września jest jubileusz 50 
lat publicznej instytucji szkol-
nictwa wyższego w Bielsku-
-Białej. Dlatego organizatorzy 

zapewnią otwartą formę wyda-
rzenia. Zaproszeni są nie tylko 
absolwenci Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej i daw-
nej bielskiej filii Politechniki 
Łódzkiej, ale także wszyscy 
przyjaciele i osoby zaintere-
sowane zarówno historią, jak 
i współczesnością Uczelni. 
Mile są więc widziane pocie-
chy, wnuki, osoby towarzyszą-
ce, które chcą zobaczyć „Alma 
Mater” swoich bliskich.

Dla odwiedzających mury 
Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej 

organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji: od prezentacji, 
która w ciekawy sposób i z 
humorem podsumowuje 50 
lat Uczelni w Bielsku-Białej, 
przez galerię pamiątkowych 
zdjęć i ściankę wspomnień, 
po zwiedzanie kampusu 
ATH, m.in. laboratoriów 
wyposażonych w najnowszy 
sprzęt i galerii artystycznej 
działającej w ATH. A wszyst-
ko to zakończone zosta-
nie małym poczęstunkiem 
i wspominankami w podgru-
pach. (Mk)
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ProGram wydarzenia:

kampus ATH, budynek L, hol I piętro
16.00-17.00 – rejestracja, wystawa pamiątkowych zdjęć, ścianka wspomnień
17.00-18.00 – powitanie gości przez władze Uczelni, podsumowanie 50 lat bielskiej uczelni – prezentacja 
multimedialna. Oficjalną część wydarzenia uświetni występ Chóru ATH
18.00-19.00 – wycieczka po kampusie ATH (laboratoria, galeria, biblioteka)
od godz. 19.00 – integracja wspomnieniowa przy poczęstunku

obowiązkowe zaPisy:

przez formularz zgłoszeniowy: https://zjazdath2019.webankieta.pl/ (preferowana forma zapisów), telefo-
nicznie: (33) 82 79 445. Symboliczny koszt udziału w wydarzeniu to 25 zł, w ramach którego przewidziany 
jest pamiątkowy gadżet (koszulka) oraz poczęstunek.

Więcej o Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół ATH na www.ath.bielsko.pl/sap.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

marszałek GoŚciem związkowców
W środę 21 sierpnia w siedzibie Zarządu Re-

gionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” gościł 
marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, 
który odwiedził Bielsko-Białą na zaproszenie 
senatora Andrzeja Kamińskiego.

Na początku spotkania przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz 
przekazał gościowi góralski kapelusz z logiem 
naszego związku. – Dziękujemy za to, że znalazł 
pan marszałek czas na spotkanie tu, w matecz-
niku podbeskidzkiej „Solidarności”, by rozma-
wiać o sprawach najważniejszych dla Polski, 
najważniejszych dla wszystkich nas – powie-
dział Marek Bogusz.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli 
m.in. przedstawiciele naszego związku, mar-
szałek mówił o wartościach, których musimy 
wspólnie bronić. – Jesteśmy w trudnej sytuacji 
historycznej, ale myślę, że damy sobie z tym 
radę. Musimy dać wspólnie opór przeciwko tym, 
którzy działają przeciwko Kościołowi – powie-
dział Karczewski. Przywołał przy tym słowa 
kard. Stefana Wyszyńskiego, że jeżeli ktoś chce 
zaatakować Polskę, zacznie od ataku na Kościół. 
– Wielki człowiek, Prymas Tysiąclecia powie-
dział nam, czego musimy bronić – naszych 
wartości, w których zostaliśmy wychowani – 

i bronić również Polski, bo ta Polska została 
wybudowana na tych wartościach – zaznaczył.

Marszałek Senatu akcentował, że Kościół 
i wiara zespalały, łączyły i wzmacniały Pola-
ków zarówno w czasach zaborów, jak i cza-
sach komunistycznych. – Natomiast ci, którzy 
byli w tym Kościele, którzy również tam funk-
cjonowali, byli przygarnięci, odwracają się od 
Kościoła, od tych wartości. My nie odwracamy 
się, nie powinniśmy się odwracać – zaapelo-
wał marszałek Senatu. W trakcie spotkania mó-
wił także o wprowadzonych w ostatnich latach 
programach prospołecznych, które mają m.in. 
poprawić sytuację pracowników oraz wzmoc-
nić rodziny.

zmarł janusz barGieł
12 września 2019 r. w wieku 68 lat zmarł 
Janusz Bargieł, jeden z najważniejszych 
działaczy podziemnej „Solidarności” 
w Bielsku-Białej.

Janusz Bargieł w 1981 r. pracował w pod-
beskidzkim Zarządzie Regionu NSZZ „So-
lidarność” jako prawnik, wówczas był też 
redaktorem pisma Wszechnicy Związkowej 
pt. „Moim Zdaniem”. Po wprowadzeniu sta-
nu wojennego był najdłużej internowanym 
działaczem związkowym z Podbeskidzia – 
zatrzymany 13 grudnia 1981 r. przebywał 
w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu-Sze-
rokiej, Nowym Łupkowie, Rzeszowie i Kiel-
cach. Zwolniony z internowania został 23 
grudnia 1982 r.

Po odzyskaniu wolności był redaktorem 
i wydawcą podziemnych pism „Bez Knebla” 
i „Antidotum” oraz współpracownikiem biu-
letynów „Solidarność Podbeskidzia” „Agen-
cja Informacyjna S” oraz „KAT Krajowa 

Agencja Tere-
nowa”. Za swą 
d z i a ł a l n o ś ć 
był inwigilo-
wany i zatrzy-
mywany przez 
SB, a w jego 
domu w Wil-
kowicach wie-
l o k r o t n i e 
przeprowadza-
no rewizje.

24 maja 1983 r. został ukarany przez 
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezyden-
cie Bielska-Białej miesięcznym aresztem 
za ułożenie kwietnego krzyża przy koście-
le Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.  
1 września 1985 r. pod zarzutem kolportażu 
wydawnictw podziemnych został areszto-
wany, a następnie skazany przez Sąd Rejo-
nowy w Bielsku-Białej na rok pozbawienia 
wolności. 

W latach 1987-1989 był przedstawicie-
lem Komisji Interwencji i Praworządności 
„S” na Podbeskidziu, udzielając bezpłatnych 
porad prawnych represjonowanym działa-
czom związkowym.

Za swą podziemną działalność Janusz 
Bargieł został uhonorowany tytułem „Za-
służony dla Solidarności Podbeskidzia” 
(2005) oraz odznaczony Krzyżem Wol-
ności i Solidarności (2017). Jego biogram 
został opublikowany w trzecim tomie „En-
cyklopedii Solidarności” – egzemplarz 
tego wydawnictwa miał odebrać podczas 
uroczystej promocji, zorganizowanej 10 
września br. przez katowicki Oddział IPN. 
Wówczas przebywał już w szpitalu. Zmarł 
dwa dni później…

W styczniu 2017 roku prezes IPN Jarosław Szarek 
odznaczył Janusza Bargieła krzyżem Wolności i 
Solidarności, przyznanym mu przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę.

Śladami  
solidarnoŚci

W poniedziałek 30 września o godz. 17.00 
w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej od-
będzie się kolejne, comiesięczne spotkanie z cy-
klu „Bielskie spotkania z historią najnowszą”. 
Tym razem Artur Kasprzykowski z katowic-
kiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
omówi projekt, zatytułowany „Spacerownik 
bielski. Śladami »Solidarności« lat 1980-1990 
w Bielsku-Białej”.

Tajemniczy „Spacerownik…” ma być ro-
dzajem przewodnika po miejscach w Bielsku-

-Białej, związanych z historią podbeskidzkiej 
„Solidarności” w latach 1980-1990. Znajdą się 
tam zakłady, uczestniczące w strajkach w sierp-
niu 1980 roku, kolejne siedziby regionalnych 
władz „Solidarności”, miejsca związkowych 
demonstracji, punkty pomocy represjonowanym, 
kościoły wspierające zdelegalizowaną „Solidar-
ność”, a także współczesne upamiętnienia tam-
tych dziejów. Łącznie wybranych zostało blisko 
30 takich punktów na terenie miasta. Podczas 
spotkania obok przedstawienia solidarnościo-
wej historii kolejnych punktów na mapie miasta 
prezentowane będą fotografie, związane z tymi 
miejscami – zarówno archiwalne, jak również 
współczesne. 

Podbeskidzie  
w encykloPedii

We wtorek 10 września w siedzibie śląsko-
-dąbrowskiej „Solidarności” odbyła się promo-
cja trzeciego tomu „Encyklopedii Solidarności”, 
wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

W spotkaniu tym wziął udział przyby-
ły z USA (!) Kazimierz Szmigiel (na zdjęciu), 
działacz „Solidarności” bielskiej Fabryki Samo-
chodów Małolitrażowych, jeden z sygnatariuszy 
porozumienia, kończącego 6 
lutego 1981 r. podbeskidz-
ki strajk generalny. Tuż po 
wprowadzeniu stanu wojen-
nego Kazimierz Szmigiel zo-
stał aresztowany, a następnie 
skazany na 5 lat więzienia za 
próbę kontynuowania działal-
ności związkowej. Po wyjściu 
na wolność pozbawiony moż-
liwości pracy wyemigrował 
wraz z rodziną do Stanów 
Zjednoczonych. Biogram, 
opisujący – z konieczności 
bardzo skrótowo – jego dzia-
łalność, został opublikowany 
we wspomnianym trzecim to-
mie „Encyklopedii Solidar-
ności”. Znaleźć tam można 
także notki biograficzne in-
nych działaczy i przyjaciół 
podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” – Grzegorza Gołdyni, 
Józefa Łopatki, Krzysztofa 
Paszka, ks. Zbigniewa Po-
wady, Kazimiery Sakaluk, 

Teresy Szafrańskiej i Zdzisława Szczura, a tak-
że nieżyjących już dziś Janusza Bargieła i Mie-
czysława Machowiaka. W tomie znalazły się też 
związane z naszym regionem hasła, dotyczące 
tytułów prasowych („Bibuła”, „Dzwonek”, „In-
formator FSM”, „Kurierek Bielski”), a także 
nota, poświęcona bielskiej parafii św. Mikołaja.

Łącznie w wydanych dotąd drukiem trzech 
tomach „Encyklopedii Solidarności” znalazło 
się blisko 4000 haseł i biogramów, w tym 57 
związanych z regionem Podbeskidzie. IPN pla-
nuje kontynuację tego przedsięwzięcia i druk 
kolejnych tomów „Encyklopedii Solidarności”.

Świat Pracy na jasnej Górze

W dniach 14 i 15 września odbyła się XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy 
na Jasną Górę, zapoczątkowana w 1983 roku przez ks. Jerzego Popiełuszkę, dziś 
błogosławionego patrona NSZZ „Solidarność”.

W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział oko-
ło 20 tysięcy osób z całej Polski – głównie byli to 
członkowie i sympatycy „Solidarności”. Wśród 
nich było blisko trzystu związkowców z Regionu 

Podbeskidzie. Wśród gości był premier Mateusz 
Morawiecki. Po raz pierwszy w historii tych piel-
grzymek w modlitwie ludzi pracy uczestniczył 
urzędujący szef rządu Rzeczypospolitej.



rajd „solidarnoŚci” na PoGraniczu…
Blisko stu związkowców i członków ich ro-

dzin wzięło udział w sobotę 7 września w tra-
dycyjnym dorocznym Ogólnopolskim Rajdzie 
„Solidarności”, zorganizowanym przez podbe-
skidzkich związkowców przy wsparciu Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W tym roku 
rajdowe trasy prowadziły szlakami Beskidu Ży-
wieckiego na szczyt Wielkiej Raczy na polsko-
-słowackiej granicy.

Wbrew niepokojącym prognozom pogoda 
dopisała, podobnie jak i humory wszystkich 
uczestników. Na rajdowej mecie, usytuowanej 
przy schronisku turystycznym na Wielkiej Raczy, 
polową mszę św. dla związkowców i ich rodzin 
odprawił ks. Mateusz Dudkiewicz z bielskiej pa-
rafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam też 

organizatorzy rajdu, w tym szef podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz, wręczyli pucha-
ry dla najlepszych zespołów. Puchar Przewod-
niczącego Komisji Krajowej dla najliczniejszej 
drużyny po raz kolejny przypadł związkowcom 
z „Solidarności” spółki Proseat z Bielska-Białej 
– była to 40-osobowa grupa zorganizowana przez 
szefa tej organizacji Rafała Tyrałę.

Z kolei puchar Przewodniczącego ZR za po-
konanie najdłuższej trasy przypadł reprezen-
tacji związkowców z bielskiej spółki ABB (d. 
Apena), którzy na szczyt Wielkiej Raczy dotarli 
po pokonaniu blisko 15-kilometrowej drogi ze 
Zwardonia. Był też konkurs wiedzy turystycz-
nej, który wygrał Paweł Łabuz z „Solidarności” 
żywieckiej spółki Sews Cabind.

– Serdecznie dziękuję wszystkim uczestni-
kom rajdu, którzy wyruszyli na rajdowe szla-
ki i zdecydowali się razem z nami aktywnie 

spędzić tę wrześniową sobotę. Do zobacze-
nia za rok – powiedział po zakończeniu rajdu 
Marek Bogusz.

rocznicowa  
modlitwa

W piątek 30 sierpnia w przeddzień 39. rocz-
nicy podpisania Porozumień Sierpniowych 
w kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-
-Białej odprawiona została msza św. w inten-
cji „Solidarności” i wszystkich związkowców 
z Regionu Podbeskidzie.

Koncelebrowanej mszy przewodniczył 
proboszcz parafii, a równocześnie diecezjal-
ny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef 
Oleszko. We wspólnej modlitwie wzięli udział 
członkowie „Solidarności” z różnych stron 
Podbeskidzia wraz z przedstawicielami Pre-

zydium Zarządu Regionu oraz pocztami sztan-
darowymi.

Po zakończeniu Eucharystii była okazja do 
uczczenia relikwii Patrona „Solidarności” bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.

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
Koordynator – Joanna Czerwik,  
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

„Solidarność Podbeskidzia” nr 9 (452) z 17 września 2019 r. – comiesięczny dodatek 
związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90,  
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl , więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial

roŚnie Płaca  
minimalna

Rząd podjął decyzję o podniesieniu minimal-
nego wynagrodzenia w 2020 roku do wysokości 
2600 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodze-
nie w relacji do przeciętnego wynagrodzenia 
osiągnie poziom 50 proc.

Taka decyzja jest realizacją jednego ze sztan-
darowych postulatów NSZZ „Solidarność”, 
który w formie obywatelskiej inicjatywy usta-
wodawczej złożyliśmy już w 2011 roku. Wtedy 
koalicja PO-PSL wyrzuciła ten projekt do kosza 
razem z ponad 200 tys. podpisów.

Większy niż pierwotnie planowany wzrost 
płacy minimalnej to również efekt prowadzo-
nego od kilku miesięcy dwustronnego dialo-
gu pomiędzy Rządem i NSZZ „Solidarność” 
w ramach tzw. „Piątki Solidarności”. Udało się 

w ostatnim czasie m.in. wyłączyć z płacy mi-
nimalnej dodatki stażowe, przyspieszyć wzrost 
wskaźnika naliczania zakładowego funduszu 
socjalnego, zwiększyć środki na podwyżki 
w sferze finansów publicznych, ustanowić lep-
szą ochronę przed bezprawnym zwolnieniem, 
czy przywrócić pluralizm związkowy w służ-
bach mundurowych.

Z satysfakcją należy też odnotować zapo-
wiedź dalszego wzrostu minimalnego wynagro-
dzenia. To pierwsza taka sytuacja, gdzie tempo 
wzrostu zostało określone w perspektywie kil-
kuletniej.

Ciągle otwartym problemem pozostaje 
wprowadzenie emerytur stażowych, a więc 
możliwości przechodzenia na emeryturę po 
przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat 
przez kobiety bez względu na wiek.

PIOTR DUDA
PRZEWODNICZĄCY kk NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Związkowcy na szlakach prowadzących na Wielką Raczę.

Pamiątkowe zdjęcie po polowej mszy św. odprawionej przy polsko-sło-
wackiej granicy.

Związkowcy ze spółki Proseat – zdobywcy pucharu dla najliczniejszej raj-
dowej grupy.

Najdłuższą trasę pokonali rajdowcy z „Solidarności” spółki  
ABB-Apena. 

PoPieramy abP. jędraszewskieGo
W pełni popieramy Metropolitę Krakowskie-

go Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, któ-
ry jednoznacznie wskazał na zagrożenia, jakie 
niesie ze sobą obca naszej tożsamości i tradycji 
ideologia LGBT (…).  Nie możemy pozwolić, 
byśmy ze swoimi poglądami oraz przywiąza-
niem do naszej wiary i tradycji stali się dys-
kryminowaną mniejszością we własnym kraju 
– podkreślili związkowcy z Podbeskidzia w sta-
nowisku, przyjętym 26 sierpnia 2019 roku.

Poniżej publikujemy pełny tekst stanowiska 
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, przyjętego 26 sierpnia 2019 roku:

Niezależny Samorządny Związek Zawodo-
wy „Solidarność” w swym działaniu zawsze 
– od 39 lat – kieruje się wartościami chrześci-
jańskimi i katolicką nauką społeczną. Nie może 
nam być obojętna sytuacja w naszej Ojczyź-
nie, gdzie coraz częściej wyznawane przez nas 
wartości są wyszydzane, a promowane są za-
chowania obce naszej wierze i tradycji. Docho-
dzi do sytuacji, że osoby, które zdecydowanie 
i otwarcie opowiadają się po stronie wartości 
chrześcijańskich, są wykpiwane, zastraszane, 
szykanowane.

W pełni popieramy Metropolitę Krakowskie-
go Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, któ-
ry jednoznacznie wskazał na zagrożenia, jakie 
niesie ze sobą obca naszej tożsamości i tradycji 

ideologia LGBT. Szanujemy godność każdego 
człowieka i jego prawo do własnych wyborów, 
ale nie możemy milczeć, gdy obserwujemy bez-
względną ekspansję obcej nam ideologii przy 
równoczesnym obrażaniu naszych uczuć i na-
szej wiary, przy wykpiwaniu instytucji rodziny, 
przy deprecjonowaniu postaw patriotycznych. 
Nie możemy pozwolić, byśmy ze swoimi po-
glądami oraz przywiązaniem do naszej wiary 
i tradycji stali się dyskryminowaną mniejszością 
we własnym kraju.

Pragniemy przekazać Księdzu Arcybisku-
powi Markowi Jędraszewskiemu nasze podzię-
kowanie za mądre, prawdziwe słowa i wyrazić 
naszą pełną z Nim solidarność. Zapewniamy, 
że zawsze będziemy się opowiadać po stronie 
wartości chrześcijańskich i swym codziennym 
działaniem potwierdzać ten nasz wybór. Zo-
bowiązuje nas do tego nie tylko nasz Statut, 
ale przede wszystkim nasze sumienie i nasza 
wiara. Takiej postawy wymaga też od nas nasz 
Patron – Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popie-
łuszko!

Blisko ćwierć wieku temu na naszej, beskidz-
kiej ziemi Ojciec Święty wołał, że Polsce nade 
wszystko potrzeba dziś ludzi sumienia, ludzi 
wiernych drogowskazowi, jakim jest Chrystu-
sowy krzyż. Słowa te są nadal aktualnie, może 
nawet bardziej niż w 1995 roku.
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skrót Przez Groblę

W Dankowicach w gminie Wila-
mowice trwają prace modernizacyj-
ne przy drodze prowadzącej wśród 
stawów. Będzie ona stanowić wy-
godne połączenie z Kaniowem w są-
siedniej gminie Bestwina.

Jak wyjaśnia burmistrz Wilamo-
wic Marian Trela, obecne połącze-
nie między obiema sąsiadującymi 
miejscowościami prowadzi wo-
kół stawów, co oznacza również 
konieczność dwukrotnego poko-
nywania przejazdów kolejowych. 
– Ulica Młyńska przechodzi przez 
groblę pomiędzy stawami i po mo-
dernizacji znacznie ułatwi przejazd 
– mówi burmistrz.

Wiceburmis t rz  Stanis ław 
Gawlik dodaje, że dojazd z obu 
stron do grobli został już wyko-
nany, dzięki pozyskaniu 1,87 mln 
zł dofinansowania z budżetu Pań-
stwa. Kwota w całości pokryła 
koszty przebudowy, obejmującej 
m.in. wzmocnienie podbudowy 
i wykonanie nakładki asfalto-
wej. Kolejny etap, na wiosnę 
przyszłego roku, to wzmocnienie 
grobli specjalnymi konstrukcjami 
koszowymi z kamieni i wybudo-
wanie na niej drogi o długości 
ok. 700 m. Koszt wykonania ca-
łej drogi ma wynieść ponad 4,5 
mln zł. (Ł)

medale  
w rhein-erft

Zakończył się pobyt przedstawicieli powia-
tu bielskiego w partnerskim powiecie Rhein-Erft 
w Niemczech, związany przede wszystkim z ry-
walizacją sportową.

Młodzież z MKS Czechowice-Dziedzice wy-
walczyła kilkanaście medali w każdej kategorii 
wiekowej, ostatecznie zajmując 2. miejsce w kla-
syfikacji narodowej. Medale i nagrody wręczali 
m.in. Dorota Nikiel z Zarządu Powiatu oraz Grze-
gorz Gawęda, radny powiatowy. Wyjazd uzupeł-
niło zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych 
w Kolonii, Bonn i Bruhl oraz wspólna integracja 
podczas wieczornego grilla. Strony ustaliły, że 
w przyszłym roku dojdzie do rewizyty. (SP)

wizyta ukraińskich 
samorządowców

Grupa 30 samorządow-
ców z Ukrainy odwiedziła 
Bielsko-Białą i zapoznała 
się z funkcjonowaniem ko-
munikacji w powiecie biel-
skim.

Z grupą spotkał się m.in. 
Radosław Ostałkiewicz, 
przewodniczący zarządu 
Beskidzkiego Związku Po-
wiatowo-Gminnego, a za-
razem wójt Jaworza, Paweł 
Sadza, wiceprezes PKS S.A. 
w Bielsku-Białej i dyrektor 
biura BZPG Seweryn Kobie-
la. Goście z siedmiu różnych 
regionów Ukrainy przybyli 
do Polski w ramach progra-
mu „DOBRE – Decentraliza-
tion Offering Better Results 
and Efficiency”, finansowa-
nego przez Amerykańską 
Agencję ds. Rozwoju Mię-
dzynarodowego (USAID), 
którego celem jest wzmocnie-
nie samorządu lokalnego na 
Ukrainie, wsparcie procesu 
decentralizacji oraz zapew-
nienie warunków dla rozwoju 
społeczności lokalnych.

Samorządowcy z siedmiu 
obwodów – dniepropietrow-

skiego, iwanofrankowskiego, 
charkowskiego, chersońskie-
go, kirowohradzkiego, miko-
łajowskiego i tarnopolskiego 
– przybyli do Polski na za-
proszenie Fundacji Rozwo-
ju Demokracji Lokalnej. 
W ramach tegorocznej wi-
zyty studyjnej zawitali mię-
dzy innymi na teren powiatu 
bielskiego, aby zapoznać się 
z tutejszymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi. Gospo-
darze zaprezentowali m.in. 
mechanizmy funkcjonowa-
nia współpracy w sieci sa-
morządów podbielskich, 
a także pokazali zajezd-
nię przewoźnika.

Jak wyjaśnia Radosław 
Ostałkiewicz, tego typu wi-
zyty studyjne mają przede 
wszystkim pomóc Ukra-
ińcom poznać polskie roz-
wiązania i dobre praktyki 
w zakresie kreowania zrów-
noważonego rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznego, 
organizacji systemu usług 
publicznych oraz wdrażania 
nowoczesnych instrumentów 
zarządzania. (UGJ)
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więcej Połączeń w Powiecie
Piętnaście nowych linii komunikacyjnych w powiecie bielskim zostało uruchomionych dzięki pozyskanemu 

dofinansowaniu z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dzięki nim powstały połączenia  

m.in. z Zasolem Bielańskim czy Chybiem.

Beskidzki Związek Powiatowo-
-Gminny otrzymał ponad 590 tys. 
zł na uruchomienie 15 nowych po-
łączeń o łącznej długości ponad 400 
km. Linie przede wszystkim łączą 
podbielskie miejscowości z centrum 
regionu, a więc miastem Bielsko-
-Biała. Jak zaznacza starosta biel-
ski Andrzej Płonka, właśnie o takie 
połączenia najczęściej zwracali się 
mieszkańcy do swoich samorządów 
gminnych, powiatu czy bezpośred-
nio do bielskiego PKS-u. – Należy-
my do nielicznych regionów, które 
utrzymały przez te wszystkie lata gę-
stą sieć połączeń. Jednak i tak z po-
wodów finansowych nie byliśmy 
w stanie tworzyć linii do każdego 
miejsca, gdzie pasażerów jest bardzo 
mało. Teraz ze wsparciem będzie to 
możliwe – dodaje starosta.

– Dobrze, że Warszawa do-
strzegła potrzeby komunika-
cyjne małych miejscowości, bo 
dla ich mieszkańców połączenie 
z większymi ośrodkami przesądza 
o zwiększeniu szans zawodowych 
czy normalnym funkcjonowaniu 
i dostępie choćby do lekarzy – 
mówi Radosław Ostałkiewicz, 
przewodniczący Beskidzkiego 
Związku Powiatowo-Gminnego, 
odpowiadającego za transport pu-
bliczny w powiecie bielskim.

Pierwsze w województwie 
śląskim umowy o dofinansowa-
niu nowych linii autobusowych 
uroczyście przekazał bielskim 
samorządowcom wojewoda ślą-

ski Jarosław Wieczorek podczas 
spotkania na terenie zajezdni PKS 
w Bielsku-Białej.

Beskidzki Związek Powia-
towo-Gminny został stworzony 
dwa lata temu przez Powiat Biel-
ski i dziewięć Gmin: Bestwinę, 
Buczkowice, Jasienicę, Jaworze, 
Kozy, Porąbkę, Szczyrk, Wila-
mowice i Wilkowice. W 2018 r. 
Związek przejął PKS, obecnie 
podpisał umowę z firmą Solaris na 
kupno 26 nowych autobusów na 
gaz CNG, chce też pozyskać uży-
wane autobusy tego typu. Związek 
zmienia też nazwę „PKS” na „Ko-
munikacja Beskidzka”.

Dziennie bielski PKS wykonu-
je ponad 550 kursów, co sprawia, 
że rocznie autobusy przejeżdżają 
3 mln km. (Ł)

o różnorodnej tradycji

Członkowie zarządów to-
warzystw regionalnych po-
wiatu bielskiego spotkali się 
w bielskim Starostwie Po-
wiatowym, aby zapoznać się 
z nowymi formami edukacji 
regionalnej. W spotkaniu 
wziął udział starosta An-
drzej Płonka.

– Bardzo sobie cenię współ-
pracę z towarzystwami miło-

śników i przyjaciół naszych 
miejscowości. Na organi-
zowanych przez Starostwo 
Powiatowe Zjazdach Towa-
rzystw Regionalnych rozma-
wiamy o współpracy, dzielimy 
się doświadczeniami, ustalamy 
nowe formy współpracy – mó-
wił starosta Płonka.

Gościem specjalnym spo-
tkania był prof. Ryszard 
Kaczmarek, zastępca dy-

rektora ds. Instytutu Badań 
Regionalnych Biblioteki 
Śląskiej. Tę część spotkania 
prowadził Bogdan Kocurek, 
dyrektor Książnicy Beskidz-
kiej. Rozmawiano na temat 
przyszłości edukacji regio-
nalnej oraz wykorzystania 
w tym celu nowoczesnych 
platform cyfrowych. Chodzi 
o tzw. eduś, czyli Platformę 
Edukacji Regionalnej Woje-

wództwa Śląskiego – Przyro-
da, Społeczeństwo, Kultura. 
Są na niej dostępne materia-
ły do edukacji regionalnej dla 
uczniów i nauczycieli z tere-
nu całego województwa ślą-
skiego. Z kolei ewoś, czyli 
Encyklopedia Województwa 
Śląskiego, to 6 tomów ency-
klopedii dostępnej on-line 
z indeksem haseł alfabetycz-
nym i rzeczowym. Profesor 
Kaczmarek namawiał kierow-
nictwo towarzystw regional-
nych do ścisłej współpracy 
z Instytutem Badań Regio-
nalnych, który od blisko 
dziesięciu lat zajmuje się ba-
daniami naukowymi, wyko-
nywaniem ekspertyz regionu 
oraz przygotowaniem progra-
mów i materiałów na potrze-
by województwa śląskiego.

Uczestnicy ustalili, że w tej 
dziedzinie współpracę i wza-
jemne kontakty koordyno-
wać będzie Centrum Wiedzy 
o Regionie, jakie działa przy 
Książnicy Beskidzkiej w Biel-
sku-Białej.

Spotkanie poprzedziło co-
roczne wielkie wydarzenie 
miejscowych towarzystw, 
a więc Zjazd Towarzystw Re-
gionalnych. W tym roku od-
będzie się on w październiku 
w Czechowicach-Dziedzi-

cach i będzie mu towarzyszył 
jubileusz 60-lecia działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Cze-
chowic-Dziedzic. Przewodni-
cząca tego towarzystwa Anna 
Wlazło zaprosiła do udziału 
w uroczystości. (AM)

POWiat BieLSKi

rusza Projekt  
mamba

We wrześniu na terenie powiatu bielskie-
go rusza projekt „Mamba”, a więc transport 
na żądanie oraz internetowe Centrum Mo-
bilności Powiatu.

„Transport na żądanie” w obecnej fazie 
ma charakter pilotażowy, obejmuje na razie 
tylko gminę Wilkowice. Ma to być innowa-
cyjna forma wsparcia regularnej komuni-
kacji powiatu bielskiego, w tym wypadku 
ułatwiająca mieszkańcom peryferyjnej czę-
ści gminy Wilkowice dostęp do komunika-
cji miejskiej, a więc linii nr 2 Mikuszowice 
Stalownik-Osiedle Kopernika. Pasażerowie 
po zgłoszeniu potrzeby skorzystania z usłu-
gi transportowej mogą zamówić bezpłatną 
realizację konkretnego kursu na linii funk-
cjonującej w ramach systemu transportu na 
żądanie. W przypadku braku zamówienia ze 
strony użytkowników kursu nie będzie.

Oznakowany autobus będzie się zatrzy-
mywał na przystankach od Wilkowic Granicy 
do przystanku Bielsko-Biała Mikuszowice 
Stalownik. Jak zaznaczają organizatorzy, 
każdy chętny, który się zgłosi, będzie mógł 
skorzystać z usługi transportowej. Pilotaż po-
trwa do marca przyszłego roku.

Aby zamówić kurs należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy na stronie interneto-
wej Centrum Mobilności Powiatu Bielskiego 
www.cmpb.pl lub skontaktować się z dyspo-
zytorem pod nr tel. 33 81 36 989 od ponie-
działku do piątku w godz. 8-15.

Projekt Mamba współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach programu Inter-
reg Region Morza Bałtyckiego, Priorytet 3 
„Zrównoważony Transport”. Realizacja pro-
jektu trwa od października 2017 do września 
2020 r. Udział w projekcie bierze 15 partne-
rów z sześciu krajów, w tym: Dania, Niem-
cy, Polska, Łotwa, Finlandia i Szwecja. (Ł)

ANDRZEJ PŁONkA,
starosta bielski:

Powiat bielski utworzony na te-
renie Ziemi Bielskiej to region 
historycznie stosunkowo nowy. 
Składa się z terenów, które przez 
wieki związane były z odmien-
nymi ośrodkami i państwami. 
To więc naturalne, że wykształ-

ciły się tam odmienne tradycje. 
Co mnie szczególnie cieszy, że 
we wszystkich tych różnych czę-
ściach przywiązanie do kultury 
przodków jest bardzo mocne. 
To solidna podstawa, na której 
możemy tworzyć tę nową, do-
datkową tożsamość regionalną 
Ziemi Bielskiej, czy nawet szerzej 
– Podbeskidzia. Tradycja świadczy 
o naszym bogactwie kulturowym, 
którym warto się chwalić, warto 
pokazywać, że choć pochodzimy 
z różnych stron, to przecież cały 
czas jesteśmy sobie bliscy.
Cieszę się, że tak prężnie roz-
wijają się w naszym powiecie 
towarzystwa regionalne, które 
w ostatnich latach coraz mocniej 
promują swoje lokalne tradycje. I 
to dobrze, że coraz więcej miesz-
kańców Ziemi Bielskiej interesuje 
się swoimi korzeniami.

nowe Połączenia w Powiecie bielskim
1)  Bielsko-Biała D.A. - Hecznarowice - Bielany kościół
2)  Bielsko-Biała D.A. - Łodygowice - Pietrzykowice
3)  Bielsko-Biała D.A. - Jasienica - Chybie Centrum
4)  Bielsko-Biała D.A. - Szczyrk Biła - Szczyrk Biały krzyż
5)  Bielsko-Biała Hałcnów Granica - Pisarzowice Harszówki 1 - kęty ZML
6)  Czaniec Górny Granica - Bielsko-Biała D.A. - Jaworze Centrum
7)  Bielsko-Biała D.A. - Rybarzowice przez Wilkowice Skrzyżowanie
8)  Bielsko-Biała D.A. - Rybarzowice przez Buczkowice Skrzyżowanie
9)  Bielsko-Biała D.A. - kaniów krzyż
10)  Bielsko-Biała D.A. - Dankowice RSP - Bielsko-Biała D.A.
11)  Dankowice RSP - kaniów Przejazd - Czechowice-Dziedzice kontakt
12)  Czechowice-Dziedzice kWk Silesia - kaniów Skrzyżowanie - 

Bestwinka Skrzyżowanie
13)  Bielsko-Biała D.A. - Rybarzowice Centrum przez Szczyrk Solisko, 

Wilkowice Sklep
14)  Bielsko-Biała D.A. - Iłownica Centrum przez Grodziec, Bielowicko, 

Międzyrzecze
15)  Bielsko-Biała D.A. - Czaniec Skrzyżowanie przez - Hecznarowice- 

kozy Centrum - Bestwina kościół
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bieżnia ruszyła sPrintem
Obiektu sportowego wzbogaconego o nowoczesną bazę do uprawiania lekkiej atletyki doczekała się 

gmina Bestwina.

Wokół płyty boiska piłkar-
skiego w centrum Bestwiny 
przez kilka miesięcy prowa-
dzone były wzmożone prace 
związane z budową kompleksu 
lekkoatletycznego. Po ich za-
kończeniu oddany do użytku zo-
stał profesjonalny obiekt. Składa 
się na niego 400-metrowa bież-
nia o nawierzchni syntetycznej 
z czterema torami o szerokości 
1,22 m i prostym odcinkiem dłu-
gości 130 m. Zbudowano tak-
że skocznie do skoku wzwyż 
i w dal, rzutnię do pchnięcia 
kulą oraz zabezpieczono całą 
niezbędną infrastrukturę do 
uprawiania wszechstronnych 
sportowych aktywności.

Oficjalne otwarcie komplek-
su nastąpiło w piątek 30 sierp-
nia, a więc tuż przed nadejściem 
roku szkolnego. Symboliczne-

go przecięcia biało-czerwonej 
wstęgi dokonali wraz z wójtem 
gminy Arturem Beniowskim 
również wiceminister sportu 
i turystyki Jan Widera, członek 
Zarządu Powiatu Bielskiego 
Dorota Nikiel i przewodniczą-
cy Rady Gminy Bestwina Je-
rzy Stanclik. Asystę honorową 
pełniły piłkarki LKS Bestwina, 

obecni byli także przedstawicie-
le środowisk sportowych z pozo-
stałych gminnych sołectw. Pod 
kierunkiem nauczycieli wycho-
wania fizycznego młodzież wy-
stąpiła w sztafecie, inaugurującej 
nowy i ważny rozdział w historii 
sportu w gminie Bestwina.

Na wybudowanie warte-
go ok. 1 mln zł kompleksu 

w budżecie Gminy zostały 
wygospodarowane niezbędne 
środki. Wójt Artur Beniowski 
połowę tej kwoty pozyskał 
jako dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turysty-
ki. (MA)

gmina BeStWina

ARTUR BENIOWSkI,
wójt gminy Bestwina:

Nowoczesny kompleks lekko-
atletyczny to przede wszyst-
kim obiekt odpowiadający 
zapotrzebowaniu ze strony 
samych mieszkańców. Widać 
to zresztą już od pierwszych 
dni jego funkcjonowania. Na 
bieżni o różnych porach dnia 
można spotkać wielu amatorów 
uprawiania sportu. Odbywają 
się tu nie tylko zajęcia wycho-
wania fizycznego, bo również 
w godzinach popołudniowych 
biegających czysto rekreacyjnie 
nie brakuje. Toteż doskonale 
sprawdza się ogólnodostępny 
charakter obiektu.
Poszczególne dyscypliny lekkiej 
atletyki służą wszechstronnemu 
rozwojowi. W naszej gminie naj-
większą popularnością cieszy się 
oczywiście piłka nożna, ale nie 
jest wykluczone, że dzięki tak 
nowoczesnej bazie doczekamy 
się lekkoatletycznej sekcji, a 
może i sportowców, którzy w 
przyszłości rozsławią gminę 
Bestwina poza jej granicami.

jubileusz i inauGuracja
Szczególnie uroczysty 

charakter miało rozpoczę-
cie nowego roku szkolnego 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Bestwince.

W latach 80. minionego 
wieku przy ulicy Dworko-
wej w Bestwince zainicjo-
wano wytyczanie placu pod 
placówkę oświatową. W za-
mierzeniu zaangażowanych 
mieszkańców sołectwa mia-
ła ona zastąpić ówczesny 
niewielki budynek, a tym 
samym zapewnić najmłod-
szym edukację na możliwie 
wysokim poziomie. W 1988 
roku zapał ten przerodził się 
w uroczyste wmurowanie 
aktu erekcyjnego pod budo-
wę szkoły. Ta powstała już 
po przemianach ustrojowych 
w 1993 r.

Przez lata szkoła w Be-
stwince dobrze spełniała swo-
ją rolę, osiągając jubileusz 25 
lat funkcjonowania. Dziś, po 
istotnych pracach remonto-
wych przeprowadzonych 
w ub.roku, to obiekt nowo-
czesny, z którego społecz-
ność Bestwinki może być 
dumna. – Dbamy równo-
miernie o wszystkie pla-
cówki oświatowe na terenie 

naszej gminy. Młodemu po-
koleniu staramy się dzięki 
temu zapewniać jak najbar-
dziej komfortowe warunki do 
zdobywania wszechstronnej 
wiedzy – mówi wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski.

Inauguracja roku szkol-
n e g o  2 0 1 9 / 2 0 2 0  b y ł a 
w Bestwince prawdziwym 
świętem. W programie ar-
tystycznym uświetniającym 
akademię uczniowie zabrali 
wszystkich w symboliczną 
podróż przez dekady. Przy 
pomocy prezentacji mul-
timedialnej przypomniano 
pierwsze łopaty wbite w plac 
budowy oraz kolejne jubile-
usze i wizyty w szkole zna-
nych osób.

Wzruszającym momen-
tem było wyrecytowanie 
wiersza „Nasza kochana 
szkoło!” przez absolwentkę 
placówki Karolinę Zuber i jej 
syna Dominika. W kolejny 
rok edukacyjny ZSP w Be-
stwince wkroczył z dużymi 
nadziejami, a równocześnie 
z istotną zmianą personalną. 
Renata Cichowska-Gaździak 
jako nowa dyrektor zastąpi-
ła odchodzącą na emeryturę 
Danutę Tekieli-Herman. (M)

dożynkowa inteGracja
Sołectwo Kaniów było gospo-
darzem tegorocznych doży-
nek w gminie Bestwina.

W niedzielę 8 września 
świętowanie rozpoczął prze-
jazd barwnego korowodu uli-
cami Kaniowa, mijając po 
drodze dekoracje specjalnie 
przygotowane na tę okolicz-
ność. Uroczysty charakter 
miała dożynkowa msza świę-
ta, pieśni wykonywały chór 
parafialny „Antonius” oraz 
kapela Regionalnego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Bestwina”. 
Podczas tradycyjnego ceremo-
niału starostowie Maria i Jerzy 

Tomaszczykowie symbolicznie 
przekazali chleb na ręce wój-
ta gminy Artura Beniowskie-
go, a także kronikę dożynek 
kolejnemu sołectwu, a więc 
Janowicom, które ugoszczą 
wszystkich w trakcie przyszło-
rocznej imprezy.

VII Dożynki Gminne na 
terenach rekreacyjnych w Ka-
niowie upłynęły na wspólnej 
integracji i dobrej zabawie. 
W części artystycznej wy-
stąpili m.in. Paweł Gołecki 
i zespół „Puls Music”, głośno 
wybrzmiewały także dźwięki 
Orkiestry Dętej Gminy Bestwi-
na z siedzibą w Kaniowie i ka-

peli zespołu „Bestwina”. Duże 
zainteresowanie wzbudziła wy-
stawa autorstwa Michała Ko-
bieli, przypominająca dawne 
dożynkowe czynności i obrzę-
dy. Z kolei artysta rzeźbiarz 
Karol Kóska zaprezentował 

portrety zasłużonych miesz-
kańców Kaniowa. Uczestnicy 
świętowania raczyli się roz-
maitymi potrawami zaplecza 
gastronomicznego, w tym sma-
kowitym kołaczem od Koła 
Gospodyń Wiejskich. (R)

nabór do zesPołu
Regionalny Zespół Pieśni 

i Tańca „Bestwina” zaprasza 
do wstąpienia w swoje sze-
regi.

Oferta Zespołu w no-
wym sezonie dotyczy całego 
przekroju grup społecznych. 
Prowadzony aktualnie nabór 
obejmuje grupy przyjaciół, 
młodzież oraz osoby doro-
słe, także pary małżeńskie 
i wielopokoleniowe rodziny. 
Przedstawiciele Regionalne-
go Zespołu Pieśni i Tańca 
„Bestwina” przekonują, że 
aktywne uczestnictwo w jego 
działalności gwarantuje spę-
dzanie czasu w sposób łączą-
cy przyjemne z pożytecznym.

Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Bestwina” powstał 
na początku 1970 r., w kwiet-

niu tego samego roku odbył 
się pierwszy jego występ 
w rodzimej miejscowości. 
Nadrzędnym celem założe-
nia kapeli była chęć pielęgno-
wania i promowania folkloru 
regionu Bestwiny, na pogra-
niczu śląsko-małopolskim. 
W jego repertuarze odnaleźć 
można dziś m.in. insceniza-
cje obyczajów i obrzędów, 
lokalne pieśni, przyśpiew-
ki i pastorałki czy charak-
terystyczne tańce. Zespół 
wielokrotnie był laureatem 
przeglądów folklorystycz-
nych o zasięgu powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopol-
skim, biorąc udział w licz-
nych ważnych wydarzeniach 
artystycznych z międzynaro-
dowymi włącznie. (R)
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Akademia, rozpoczynająca nowy rok szkolny w Bestwince, poświęcona 
była dotychczasowej 25-letniej historii placówki.

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowym kompleksie lekkoatletycznym dokonali  m.in. wójt gminy Artur Beniowski 
oraz wiceminister sportu i turystyki Jan Widera.
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Młodzież już pierwszego dnia przetestowała obiekt w biegu sztafetowym.
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Głosowanie przez internet Mieszany system wyborczy

Dekoncentracja administracji Dzień Referendalny

Senat Izbą Samorządową Możliwość odwołania posła

Powszechne wybory: RPO Prokuratora Generalnego, KRS

Emerytura bez podatku Dobrowolny ZUS

Deregulacja gospodarki 8% VAT na zieloną energię

Ulga podatkowa na OZE 50% z OZE w miksie energetycznym

Wyeliminowanie z życia publicznego skazanych 
polityków za korupcję
Wzmocnienie kontroli wewnętrznej w administracji
Odpolitycznienie służb antykorupcyjnych
Zaostrzenie ustawy antylobbingowej
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wiele oŚwiatowych inwestycji
Okres wakacyjny samorząd Gminy Czechowice-Dziedzice wykorzystał na przeprowadzenie licznych inwestycji w placówkach oświatowych,  

przeznaczając na to znaczne środki finansowe.

Największym zadaniem, 
tak pod względem kosztów, 
jak i zakresu prac, była rozbu-
dowa Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Bronowie. Obiekt 
nadbudowano o jedno piętro, 
wymieniono dach, przepro-
wadzono również komplekso-
wą termomodernizację całego 
budynku. Zadbano ponadto 
o pełne wyposażenie w meble 
i pomoce dydaktyczne. Inwe-
stycja w jednym z gminnych 
sołectw pochłonęła ok. 3,5 mln 
zł z budżetu własnego.

Kwotę rzędu niespełna 500 
tys. zł wygospodarowano na 
termomodernizację Przedszko-
la Publicznego nr 5 w Czecho-
wicach-Dziedzicach, która 
objęła m.in. wymianę insta-
lacji centralnego ogrzewania 
i remont dachu.

Kolejną dużą inwestycją, 
której ostateczne zakończenie 
przewidziano na październik, 
jest adaptacja segmentu par-
teru czechowickiej Szkoły 
Podstawowej nr 8 na żłobek 
miejski. Dzięki przebudowie 
pomieszczeń uzyskano do-
kładnie 73 miejsca na przy-
jęcie najmłodszych dzieci. 
Wśród innych prowadzonych 
tu prac wskazać można m.in. 
wymianę centralnego ogrze-
wania i wyposażenie obiektu. 
W tym przypadku pomocne 
okazało się dofinansowanie 
z rządowego programu „Ma-
luch plus” w wysokości 720 
tys., resztę na poziomie ok. 1 
mln zł wyasygnowano z bu-
dżetu Gminy.

Spora część zadań o mniej-
szej skali, realizowanych 
w trakcie wakacyjnych mie-
sięcy, podporządkowana była 
wdrożonej reformie oświaty. 
Mowa zwłaszcza o likwida-
cji gimnazjów i przywróceniu 
szkół podstawowych w syste-
mie 8-letnim. – Te działania, 
aby jak najlepiej wykorzystać 
nasze placówki i nie dopro-

wadzać przy tym do zamknię-
cia żadnej z nich, co zresztą 
niemałym wysiłkiem osią-
gnęliśmy, rozpoczęliśmy już 
w poprzednich latach – mówi 
Mirosław Olek, dyrektor Ze-
społu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Czechowi-
cach-Dziedzicach.

Wszystkie dotychczasowe 
gimnazja na terenie gminy zo-
stały tym samym przekształco-
ne w „podstawówki”. Obiekty 
zagospodarowano dodatkowo 
zgodnie z faktycznymi potrze-
bami lokalnych społeczności. 

I tak w Szkole Podstawowej 
nr 8 w Czechowicach-Dzie-
dzicach w części parteru 
funkcjonował będzie żłobek, 
w obecnej SP nr 10 utworzone 
zostało w jednym z segmen-
tów 4-oddziałowe przedszkole, 
z kolei w SP nr 1 w Ligocie 
parter przeznaczono na przed-
szkole składające się z dwóch 
oddziałów. Docelowo placów-
ka dla najmłodszych powsta-
nie również w czechowickiej 
SP nr 6, gdzie są już dwa od-
działy przedszkolne w ra-
mach szkoły.

Wzorem lat poprzednich 
w okresie wakacyjnym prze-
prowadzono szereg bieżących 
prac remontowych, całkowity 
ich koszt wyniósł w bieżącym 
roku ponad 425 tys. zł. – Zwią-
zane one były głównie z co-
dzienną eksploatacją i potrzebą 
zapewnienia jak najbardziej 
komfortowych i bezpiecznych 
warunków uczniów w perspek-
tywie nowego roku szkolnego 
– zauważa dyrektor Olek.

W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 1 w Czechowicach-
-Dziedzicach wyremontowano 

podłogi w czterech salach lek-
cyjnych (15,5 tys. zł), w SP nr 2 
prace związane z malowaniem 
objęły korytarze w nowym bu-
dynku szkolnym (30 tys. zł). 
W SP nr 3 zmodernizowano in-
stalację elektryczną (12 tys. zł) 
oraz wykonano konserwację da-
chu (13,5 tys. zł). Cyklinowanie 
podłogi w świetlicy zrealizowa-
no w SP nr 4 kosztem 6 tys. zł, 
a 17 tys. zł pochłonął gruntowny 
remont sal. W SP nr 5 remon-
towi podlegał korytarz szkolny 
(15 tys. zł), jak również instala-
cja elektryczna w części parteru 
(6,7 tys. zł).

Adaptacja pomieszczenia 
klasowego na potrzeby zaple-
cza przedszkolnego (25 tys. 
zł) oraz remont ciągu komu-
nikacyjnego wraz z miejscami 
postojowymi na parkingu (60 
tys. zł) to z kolei inwestycje 
w SP nr 6. W czechowickiej 
„siódemce” odnowienie pod-
łóg w czterech salach sięgnęło 
kwoty 18 tys. zł, zaś w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym 
kominy w segmencie C wy-
remontowano za 42 tys. zł. 
Środki w wysokości 40 tys. zł 
zapewniono na remont i ada-
ptację pomieszczeń parteru 
ZSP w Bronowie na oddziały 
przedszkolne, a w SP w Za-
brzegu wymieniono oświe-
tlenie (15 tys. zł) i podłogi 
w trzech salach starego bu-
dynku (15 tys. zł).

Również w przedszko-
lach zrealizowane zostały 
niezbędne zadania. W PP nr 
2 w Czechowicach-Dziedzi-
cach renowacji poddano par-
kiety w dwóch salach (10 tys. 
zł), pomalowano także sale (7 
tys. zł). Remont miejsc posto-
jowych wraz z wjazdem do 
placówki, za łącznie 28 tys. zł, 
wykonano w PP nr 6. W cze-
chowickiej „dziesiątce” dzieci 
korzystać mogą już z odnowio-
nych łazienek (35 tys. zł), a w 
PP w Ligocie działania objęły 

remont instalacji elektrycznej 
w piwnicy (8 tys. zł) oraz wy-
mianę opraw oświetleniowych 
(7 tys. zł). (RED/ZOPO)

MARIAN BŁACHUT,
burmistrz Czechowic-Dziedzic:

Oświata jest dla nas bardzo waż-
na, dlatego czechowicki samo-
rząd od lat inwestuje w swoje 
placówki oświatowe, zarówno 
szkolne, jak i przedszkolne. 
Mamy dobrą i doskonale wy-
szkoloną kadrę – począwszy 
od dyrektorów poszczególnych 
placówek, przez nauczycie-
li, po pracowników obsługi. 
Chcemy, aby nauka w naszych 
placówkach oświatowych pro-
wadzona była w komfortowych 
warunkach, a ilość miejsc w 
przedszkolach i szkołach za-
wsze odpowiadała potrzebom 
lokalnych społeczności poszcze-
gólnych osiedli i sołectw.
Dlatego każdego roku wydaje-
my duże środki na wyposaże-
nie naszych szkół i przedszkoli 
oraz regularne remonty i prace 
modernizacyjne w tych obiek-
tach. Inwestowanie w placówki 
oświatowe, choć stanowiące po-
ważne obciążenie dla budżetu 
gminy, w dłuższej perspektywie 
czasowej przynosi również wy-
mierne oszczędności i korzyści 
społeczne. Jako przykład mogę 
wskazać to, że prace związane 
z termomodernizacją obiektów 
– docieplanie ścian, wymiana 
stolarki okiennej czy moder-
nizacja kotłowni – pozwolą w 
przyszłości oszczędzić środki 
potrzebne na ogrzewanie.

O jedną kondygnację podniesiono budynek Szkoły Podstawowej w Bronowie.

W nowej części placówki w Bronowie urządzone zostały m.in. sale lekcyjne oraz dobrze wyposażona szkolna 
biblioteka.

Swoją funkcję spełniają już panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, 
zamontowane na dachu czechowickiego Przedszkola Publicznego nr 10.

Przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu powstał nowy, przestronny 
parking.

korytarze w Szkole Podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach zostały 
w czasie wakacji wymalowane.
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Z ludźmi i dla ludZi
Rozmowa z Jackiem Falfusem, w latach 1990-1998 wójtem gminy Kozy, następnie starostą powiatu 

bielskiego do 2001 r., a od tego czasu nieprzerwanie posłem na Sejm RP z ramienia Prawa i 

Sprawiedliwości.

REDAkCJA: Dokładnie w 1990 
roku, a więc u progu istotnych 
zmian w naszym kraju, został 
pan wójtem gminy Kozy, peł-
niąc tę funkcję na przestrzeni 
dwóch kadencji. Czy obrana 
wówczas droga samorządow-
ca była z perspektywy czasu 
właściwa?
JACEk FALFUS: Zdecydowanie 
tak, bo miałem dużo energii, 
zapału, ale i wiele pomysłów, 
aby jak najefektywniej działać 
na rzecz gminy. A przecież w 
następstwie zachodzących prze-
mian ustrojowych jako ogół 
społeczeństwa stanęliśmy przed 
wieloma ważnymi wyzwania-
mi. Od początku postawiłem na 
ścisłą współpracę z mieszkań-
cami i realizację programu ak-
ceptowalnego i oczekiwanego 
przez kozian. Za priorytetowe 
uznałem podejmowanie inicja-
tyw w zakresie oświaty, sportu i 
rekreacji oraz rozbudowy infra-
struktury drogowej, szczegól-
nie na obrzeżach gminy Kozy. 
Nie pominęliśmy jednocześnie 
tak potrzebnego wtedy rozwo-
ju przedsiębiorczości, czemu 
podporządkowane było plano-
wanie przestrzenne pod kątem 
przyszłych inwestycji.

Mam takie przekonanie 
i satysfakcję zarazem, że lata 
mojego wójtowania w Kozach 
były bardzo owocne, czemu 
nieraz mieszkańcy dawali wy-
raz. Doprowadziliśmy wspól-
nymi wysiłkami do powstania 
pływalni, która na owe czasy 
była w regionie absolutną wi-
zytówką nowocześnie rozwi-
jającej się gminy. Kozy stały 
się rozpoznawalne również 
z racji powstania liceum, jednej 
z pierwszych takich placówek 
wśród gmin wiejskich w skali 

kraju, która wobec właściwie 
prowadzonej polityki oświa-
towej szybko zyskała renomę. 
Świetnie wspominam także 
zainicjowanie działań na rzecz 
budowy krzyża milenijnego 
na Hrobaczej Łące. Po latach, 
dzięki zaangażowaniu i uporo-
wi wielu osób, to istotne zada-
nie dla koziańskiej społeczności 
zostało zrealizowane. Podobnie, 
jak szereg innych celów, jakie 
sobie wyznaczaliśmy.

To, że był pan odbierany 
w środowisku samorządo-
wym jako dobry gospodarz, 
przyczyniło się do pana wy-
boru w 1998 r. na starostę 
powiatu bielskiego?

Było to dla mnie w pew-
nym sensie zaskoczenie, ale 
rzeczywiście jakieś obiek-
tywne przesłanki zaważyły 
na takiej nominacji z grona 
radnych powiatowych. Jako, 
że powiaty powstawały do-
piero w następstwie reformy 
administracyjnej, to stanąłem 
przed nie lada wyzwaniem 
stworzenia całej jego struktu-
ry zupełnie od nowa. I tu zatem 
potrzebna była energia i wy-
trwałość. Kadencję w roli sta-
rosty bielskiego wspominam 
bardzo dobrze, choć był to 
okres olbrzymiej pracy i licz-
nych wysiłków w dążeniach 
do sprawnego funkcjonowa-
nia tej jednostki samorządu te-
rytorialnego. Powiat zrzeszał 
10 gmin, okalających miasto 
Bielsko-Biała, co za tym idzie 
istotnym zadaniem było po-
godzenie interesów poszcze-
gólnych samorządów. Także 
w tym zakresie rozsądny dia-
log miał według mnie kluczo-
wą i integracyjną rolę.

Co z tego okresu uważa pan 
za osiągnięcia kluczowe?

Bardzo trudno o rzetelną 
gradację i uporządkowanie 
tak wielu ważnych kwe-
stii. W ówczesnej sytuacji 
wszystkie podejmowane ini-
cjatywy dużo pozytywnego 
wnosiły. Przedsięwzięciem 
strategicznym, a równocze-
śnie mającym zasięg ponad-
powiatowy, było powołanie 
do życia Stowarzyszenia 
Euroregion Beskidy, w któ-
ry to projekt mocno się za-
angażowałem. Był to istotny 
krok dla rozwoju powiatu, bo 
w kolejnych latach pozwolił 
na zdobywanie pieniędzy 
transgranicznych na zasadach 
partnerskiej współpracy pol-
sko-słowackiej jeszcze przed 
wejściem Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Skoro o między-
narodowej aktywności mowa 
to przypomnę, że gdy byłem 
starostą powiat bielski zaini-
cjował trwające po dziś dobre 
relacje z niemieckim Rhein-
-Erft, ponadto współpraco-
waliśmy choćby z czeskim 
Frydkiem Mistkiem, czy wę-
gierskim regionem obejmują-
cym miasto Szolnok.

Cieszę się niezmiernie, że 
z czasów powiatowych począt-
ków kontynuowanych jest po 
dziś sporo pożytecznych dzia-
łań. I tak niezmiennie co roku 
wręczana jest Nagroda Starosty 
Bielskiego im. ks. Józefa Lon-
dzina, pozwalająca honorować 
wybitne osoby z naszych gmin, 
kultywowana jest tradycja do-
żynek w skali powiatowo-die-
cezjalnej oraz dni powiatu, 
odbywają się regularne spo-
tkania wójtów i burmistrzów, 
a organizowany przed laty 

transport publiczny przekształ-
ca się obecnie w nowoczesny 
Beskidzki Związek Powia-
towo-Gminny. Jako starosta 
przyczyniłem się także m.in. 
do utrzymania sekcji Rejestro-
wego Sądu Gospodarczego 
w Bielsku-Białej, powołania 
Rzecznika Praw Konsumen-
tów oraz utworzenia Związku 
Powiatów Polskich.

Mandat poselski, o któ-
ry ubiegał się pan po raz 
pierwszy w 2001 r., był taką 
naturalną potrzebą kontynu-
owania działań na kolejnym 
szczeblu z myślą o mieszkań-
cach regionu?

Podczas jednej z kampanii 
wyborczych moje hasło wybor-
cze brzmiało: „Działam z ludź-
mi i dla ludzi”. I to właściwie 
odpowiedź na postawione py-
tanie. Zawsze robiłem wszyst-
ko, aby mieć czas dla ludzi, 
utrzymywać dobry kontakt 
z mieszkańcami gminy Kozy 
oraz innych samorządów na 
Podbeskidziu, Śląsku Cieszyń-
skim i Żywiecczyźnie. Na mia-
rę moich możliwości służyłem 
pomocą, zresztą bardzo dobrze 
koreluje się to z tym, co dziś 
robi Prawo i Sprawiedliwość. 
Jeden z filarów to zrównowa-
żony i stabilny rozwój kraju, 
a ten realizuje się nie inaczej, 
jak na bazie silnych samorzą-
dów terytorialnych różnych 
szczebli. Wywodząc się z sa-
morządu zawsze było mi po 
drodze z taką polityką.

Wiele osób kojarzy pańską 
działalność poselską głównie 
z sejmową Komisją Kultu-
ry Fizycznej, Sportu i Tu-
rystyki.

Zasiadałem w niej bardzo 
długo, pełniąc choćby funkcję 
wiceprzewodniczącego. Wyni-
kało to z moich zainteresowań, 
ale też wiedzy w zakresie po-
dejmowania w przeszłości in-
westycji w sporcie. Chciałem 
zajmować się właśnie tym, 
doceniając wagę aktywności 
fizycznej i rekreacji w róż-
nych środowiskach.

Jednym z najważniejszych 
wyzwań było pozyskanie środ-
ków na stworzenie w Szczyrku 
kompleksu skoczni narciar-
skich z prawdziwego zdarzenia. 
Wszyscy emocjonowaliśmy się 
znakomitymi wynikami Adama 
Małysza, ale już jego następcy 
nie mieli infrastruktury gwa-
rantującej komfortowe dosko-
nalenie umiejętności. To się na 
szczęście zmieniło, powstały 
trzy skocznie w Skalitem, na 
które w celach treningowych 
zjeżdżają nawet zagranicz-
ni sportowcy.

Skoro mowa o dyscyplinach 
zimowych to mogę pochwalić 
się skutecznymi zabiegami 
o budowę tras do narciarstwa 
i biathlonu na Kubalonce, 
a jeszcze jako starosta aktyw-
nie działałem na rzecz utworze-
nia z siedzibą w Buczkowicach 
Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go. W tym roku nasza kuźnia 
narciarskich talentów doczekała 
się wreszcie hali sportowej, co 
także postawiłem sobie za jeden 
z poselskich priorytetów.

Kolejne kadencje sejmowe 
to również inne prosportowe 
inicjatywy. Dobrze funkcjono-
wał rządowy program „Blisko 
boisko”, wsparcie uzyska-

ło wiele klubów w regionie, 
poprawiła się też baza do 
wszechstronnego uprawia-
nia sportu.

W nadchodzących wybo-
rach parlamentarnych Jac-
ka Falfusa nie ma na liście 
kandydatów Prawa i Spra-
wiedliwości...

Podjąłem niełatwą dla mnie 
decyzję, głównie ze względów 
zdrowotnych. Przyszedł czas 
na młodszych, równie ener-
gicznych ludzi, jak ja, kiedy 
przychodziłem do samorzą-
du. Ze swojej strony zachę-
cam gorąco do poparcia dla 
Przemysława Drabka, mojego 
wieloletniego asystenta, któ-
ry ma już duże doświadcze-
nie samorządowe i zawodowe, 
a przede wszystkim – co chy-
ba najważniejsze – wrażliwość 
i zrozumienie na ludzkie po-
trzeby. Nie mam wątpliwo-
ści, że będzie podążał utartą 
ścieżką, która tak dla naszej 
Ojczyzny, jak i regionu nam 
szczególnie bliskiego jest bar-
dzo dobra.

Pragnę podziękować wielu 
wspaniałym ludziom, dzięki 
którym mogłem realizować 
moje obietnice wyborcze, 
zamiary i codzienne wyzwa-
nia samorządowca, a później 
parlamentarzysty. Wszystko 
to, o czym rozmawialiśmy 
realizowałem przy wsparciu 
działaczy społecznych, rad-
nych, samorządowców i wielu 
kompetentnych ludzi, których 
spotkałem w czasie mojego 
wieloletniego działania na 
rzecz dobra publicznego.

najważniejsze dokonania działalnoŚci    
 jacka falfusa w reGionie:
 uczestniczył w powołaniu międzynarodowego Stowarzyszenia Re-
gion Beskidy, a następnie w powołaniu i działalności Stowarzyszenia 
Euroregion Beskidy zrzeszającego kilka powiatów oraz partnerów ze 
Słowacji i Czech,
 zainspirował powstanie i rozwój Młodzieżowej Orkiestry Dętej w 
kozach,
 zainicjował Międzynarodowe Festiwale Orkiestr Dętych „Złota 
Trąbka” w kozach,
 doprowadził do budowy krytej pływalni w kozach,
 doprowadził do utworzenia prestiżowej Nagrody Starosty Bielskie-
go im. ks. Józefa Londzina,
 aktywnie działał w komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorial-
nego,
 wprowadził funkcjonowanie regularnych konwentów wójtów i 
burmistrzów powiatu bielskiego,
 uczestniczył w założeniu Związku Powiatów Polskich,
 zainicjował proces restrukturyzacyjny Szpitala Pediatrycznego,
 doprowadził do powołania Rzecznika Praw konsumentów,
 przyczynił się do utrzymania sekcji Rejestrowego Sądu Gospodar-
czego w Bielsku-Białej,
 zainicjował budowę 35-metrowego krzyża III Tysiąclecia na szczycie 
Hrobaczej Łąki wraz z jego świetlną iluminacją,
 organizował struktury Prawa i Sprawiedliwości w regionie, przewo-
dząc jego powiatowym strukturom,
 zapoczątkował organizację powiatowo-diecezjalnych dożynek i 
dorocznych dni powiatu bielskiego,
 uczestniczył w pracach Zespołu Programującego ds. Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego, 
 zainicjował współpracę powiatu bielskiego z niemieckim powiatem 
Rhein-Erft,
 współinicjował organizację Polonijnych Igrzysk Zimowych w 
Szczyrku oraz spotkania Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy 
Wyszehradzkiej w ramach działalności Instytutu Południowego w 
Bielsku-Białej
 współorganizował działalność charytatywną na rzecz osób samot-
nych i niepełnosprawnych w powiecie bielskim.

Fo
to

: M
n

Podczas swojej samorządowej i parlamentarnej działalności poseł Jacek Falfus współpracował z wieloma kompetentnymi ludźmi, szczególnie zaś  
z obecnym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Przemysławem Drabkiem.
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wydatki na droGi
Po raz kolejny Gmina Jasienica wydzieliła 

pieniądze ze swego budżetu, aby wesprzeć 
remonty i przebudowy dróg powiatowych, 
przebiegających przez jej teren. – To kosz-
towne, ale widać, jak z roku na rok poprawia 
się stan techniczny na głównych drogach – 
mówi wójt Janusz Pierzyna.

Na sierpniowej sesji Rady Gminy Jasie-
nica wójt wystąpił do radnych z wnioskami 
o udzielenie wsparcia dla projektów, służących 
rozwojowi. Dotyczyły one przede wszystkim 
projektów drogowych bielskiego Starostwa 
Powiatowego. Gmina Jasienica dołożyła 110 
tys. zł do kwoty 3,251 mln zł, jaką do tej pory 
zasiliła przebudowę drogi Ligota-Międzyrze-
cze. Jak wyjaśniał wójt Janusz Pierzyna, te do-
datkowe pieniądze pozwolą na wzmocnienie 
podbudowy drogi, która dopiero podczas prac 
modernizacyjnych okazała się zbyt słaba.

Z kolei na projekt budowy chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej w Landeku z budże-
tu Gminy zostanie przeznaczonych 25 tys. zł.

Z innych ważnych inwestycji związanych 
z drogami należy też wspomnieć, że na dwa 
etapy budowy nowego oświetlenia ulicznego 
zostanie wydanych 185,5 tys. zł w sołectwach 
Jasienica, Grodziec, Łazy, Wieszczęta i Bie-
lowicko oraz 151,29 tys. zł w Landeku, Mię-
dzyrzeczu Dolnym, Międzyrzeczu Górnym, 
Rudzicy, Mazańcowicach i Świętoszówce. 
Wójt poinformował radnych, że pozyskano 
także 120 tys. zł dofinansowania, a więc po-
łowę wszystkich kosztów przebudowy ul. Ma-
linowej w Rudzicy.

Prowadzi też rozmowy dotyczące możli-
wości pozyskania zewnętrznych środków na 
przebudowę kolejnej ważnej drogi powia-
towej Mazańcowice-Międzyrzecze Dolne. 
Kilkakrotnie spotkał się także z dyrekcją Za-
rządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 

w sprawie przebudowy wraz z chodnikiem 
i odwodnieniem drogi Rudzica-Międzyrzecze. 
Spotkania są okazją do wyrażenia uwag do 
powstającego projektu przebudowy.

Dodatkowo Gmina Jasienica przekaza-
ła blisko 11,5 tys. zł na obsadzenie ronda 
w Rudzicy w ciągu drogi powiatowej ul. 
Strumieńska. – Każdy, kto tamtędy prze-
jeżdża może już zobaczyć efekt tych prac, 
rondo zostało bardzo estetycznie skompono-
wane nasadzeniami różnego rodzaju zieleni 
– dodaje wójt. (UGJ)

gmina jaSieniCa

nowy rok z nową częŚcią
Uroczyście w poniedziałek 2 września w szkole w Międzyrzeczu Górnym zainaugurowano rok szkolny  

w gminie Jasienica. Przy tej okazji oddano do użytku nowy segment dydaktyczny. 

Przypomni jmy,  nową 
część budynku wybudowano, 
aby pomieścić dwa dodatko-
we roczniki, które pojawi-
ły się w szkole w związku 
z likwidacją gimnazjów. 
Wstęgę przeciął wójt Ja-
nusz Pierzyna, wiceminister 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed, oraz dwaj 
przewodniczący Rady Gmi-
ny Jasienica, w których ka-
dencjach podjęto decyzję 
i zrealizowano inwestycję: 
Jan Batelt i Czesław Ma-
chalica. Goście uroczysto-
ści, m.in. wicekurator Jacek 
Szczotka, przewodniczący 
Rady Powiatu Bielskiego 
Jan Borowski, radni, rodzice 
uczniów i nauczyciele, obej-
rzeli nową część – cztery do-
brze wyposażone pracownie: 
przyrodniczą, chemiczną, hi-
storyczną i geograficzną. Ca-
łość kosztowała 2,2 mln zł, 

inwestycję upamiętnia tabli-
ca wmurowana na korytarzu 
w nowej części.

Szkoła wykorzystała też 
przestrzeń w dotychczasowym 
budynku i stworzyła dwie ko-
lejne klasy, a także zmoder-
nizowała szatnie i bibliotekę 

w piwnicy. – Niemałym wysił-
kiem stworzyliśmy warunki do 
tego, abyście mieli odpowied-
nie warunki do nauki – mówił 
do uczniów wójt Janusz Pierzy-
na. – Życzę wam, abyście wy-
korzystali swoje talenty, które 
można przecież zakopać, ale 

które też można pomnożyć, 
wykorzystując to, co zostało 
wam dane: wiedzę i mądrość 
waszych nauczycieli, szko-
łę z jej wyposażeniem. W ten 
sposób samemu można osią-
gnąć mądrość i w dorosłym ży-
ciu osiągać sukcesy – dodawał 
wójt, nawiązując do czytania 
z Ewangelii na poprzedzają-
cej uroczystość mszy świętej 
w międzyrzeckim kościele. 
Z kolei nauczycielom Janusz 
Pierzyna życzył dobrej pracy, 
która przynosi im satysfakcję.

To niejedyna nowość 
w szkole. Oprócz nowego seg-
mentu dydaktycznego, Gmina 
Jasienica rozpoczęła wartą 
4,5 mln zł budowę sali gimna-
stycznej. 1,5 mln zł pochodzić 
będzie z pozyskanego dofinan-
sowania z Ministerstwa Sportu.

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego zwieńczył 
występ artystyczny uczniów 
szkoły. (UGJ)

Podziękowano za Plony
Mimo że co roku dożyn-
ki w gminie Jasienica mają 
bardzo uroczysty charakter, 
a organizacji towarzyszy 
wielka oprawa, to tegoroczne 
Święto Plonów było jeszcze 
bardziej wyjątkowe. Połączo-
no je z uroczystym przekaza-
niem Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury nowej siedziby filii 
w Mazańcowicach. 

Gminne święto plonów 
rozpoczęło się wizytą wójta 
gminy Jasienica Janusza Pie-
rzyny i innych gości w ma-
zańcowickim gospodarstwie 
gazdów dożynek Małgorzaty 
i Sylwestra Kusiów. Na ok. 
100 hektarach prowadzą go-
spodarstwo rolne, w którym 
uprawiają m.in. kukurydzę. 
Gospodarze przyjęli gości 
na podwórku, wszystkich 
poczęstowali tradycyjnym 
kołaczem, a ceremonii to-
warzyszyła muzyka Zespołu 
Regionalnego „Międzyrzecza-
nie”, wystąpiła też orkiestra 
dęta z Mazańcowic. Następ-
nie uczestnicy z udziałem 
przedstawicieli władz lokal-
nych, rad sołeckich i pocz-
tów sztandarowych, a także 
delegacji Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, pań z kół go-
spodyń wiejskich, zespołów 
artystycznych i mieszkańców, 
udali się na dziękczynną mszę 
świętą do kościoła w Mazań-

cowicach, podczas której 
poświęcono chleby, wieńce 
i dary dożynkowe.

Po mszy dożynkowy wie-
lobarwny korowód, złożony 
z udekorowanych pojazdów 
z przyczepami, wozów stra-
żackich, kolas z gospodarza-
mi dożynek, gazdami oraz 
zaproszonymi gośćmi, prze-
jechał ulicami sołectwa na 
tereny przy nowej strażnicy 
OSP, gdzie odbyła się główna 
część uroczystości. Gospodarz 
Święta Plonów wójt Janusz 
Pierzyna z rąk starostów do-
żynek odebrał tradycyjny 
chleb. Obrzędy dożynkowe 
poprowadził zespół „Jasieni-
czanka”. Wójt Janusz Pierzy-
na wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Czesławem Ma-
chalicą i starostami dożynek, 
odebrał wieńce, przygotowane 
przez każde z sołectw.

Po ceremonii przekazania 
wieńców, pokrojeniu przez 

wójta chleba i rozniesienia go 
wśród uczestników dożynek, 
rozpoczęła się zabawa. Wystą-
piły zespoły Big Band z Jasie-
nicy, Duo Fenix-Dwa Fyniki, 
Preludium. Święto Plonów 
zakończyła wspólna biesiada.

Dożynki w gminie Jasie-
nica zorganizowały również 
poszczególne sołectwa i pa-
rafie. Wspólnie za plony dzię-
kowały społeczności Rudzicy, 
Landeku i Iłownicy, swoje do-
żynki zorganizowały również 
Wieszczęta oraz Międzyrzecze 
Dolne. – Cieszę się, że także 
sołeckie i parafialne społeczno-
ści celebrują w swoim mniej-
szym gronie dożynki. Takie 
wspólne działania służą bu-
dowaniu zwartych i zgodnych 
społeczności, spajają ludzi ze 
sobą i pozwalają żywić na-
dzieję, że nasze obrzędy czy 
zwyczaje przetrwają dla na-
stępnych pokoleń – mówi wójt 
Janusz Pierzyna. (UGJ)

Segment został wkomponowany w dotychczasowy kompleks budynków 
szkolnych.
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Uroczystego otwarcia nowej części szkoły dokonał wójt Janusz Pierzyna 
wraz z wiceministrem Stanisławem Szwedem oraz przewodniczącymi 
Rady Gminy dwóch kadencji: Janem Bateltem oraz Czesławem Machalicą.

W nowej części powstały dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
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JANUSZ PIERZYNA,
wójt gminy Jasienica:

Wielokrotnie to podkreślałem, że mieszkańców 
nie interesuje, kto za jaką drogę odpowiada. I 
trudno się im dziwić, chcą jeździć po wygodnych 
jezdniach, chodzić po bezpiecznych chodnikach. 
Choć więc sporo nasz budżet to kosztuje, to jed-
nak co roku przeznaczamy po kilka milionów 
złotych, aby wspomóc przede wszystkim biel-
skie Starostwo Powiatowe w przebudowie jego 
dróg na terenie naszej gminy. To tym bardziej 
istotne, że drogi powiatowe stanowią ważne 
arterie, łączące nie tylko nasze miejscowości, 
ale też stanowią dojazd dla naszych miesz-
kańców do pracy czy szkół średnich poza naszą 
gminą. Są to drogi, z których intensywnie się 
korzysta i wszystko wskazuje na to, że ruch na 
nich raczej będzie przybierał na sile. 
Możemy więc być zadowoleni, że z roku na rok 
właśnie w naszej gminie te główne drogi mają 
coraz wyższy standard i lepszy stan techniczny. 
Zależy mi, żeby kolejne drogi w tej kategorii 
były modernizowane, aby bezpiecznie łączyć 
miejscowości – i społeczności sołeckie – na-
szej rozległej gminy. Dlatego zamierzamy w 
dalszym ciągu wspierać działania Starostwa, 
współfinansując prace drogowe.
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Podsumowanie kadencji Posła
Stanisław Pięta przez cztery kadencje wypełniał w Sejmie RP mandat posła Ziemi Bielskiej. Dał się poznać jako polityk skutecznie promujący patriotyzm,  

ale również reprezentant regionu walczący o prawa jego mieszkańców. Teraz podsumowuje kończącą się kadencję i dotychczasową działalność na rzecz kraju  

i społeczności lokalnej.

Podkreśla, że praca parla-
mentarzysty polega nie tylko 
na występowaniu z trybuny 
sejmowej, lecz przede wszyst-
kim koncentruje się na pracy 
legislacyjnej w komisjach 
i podkomisjach. W tej kaden-
cji w pierwszym okresie dzia-
łalności był m.in. członkiem 
komisji ds. Amber Gold. Ale 
działalność w Sejmie to także 
składanie interpelacji i zapy-
tań poselskich oraz spotkania 
z wyborcami. – Moje biuro 
poselskie było zawsze otwarte 
dla wszystkich, którzy zwracali 
się o pomoc, zwłaszcza w spra-
wach, gdzie potrzebna była in-
terwencja na wyższym stopniu 
– mówi parlamentarzysta.

interwencje 
Poselskie

Właśnie rozwiązywaniu 
problemów regionu, miesz-
kańców swojego okręgu wy-
borczego, Stanisław Pięta 
poświęcił większość swojej 
parlamentarnej działalności. 
Przypomina, że w przeszłości 
był przedsiębiorcą, potem tak-
że prawnikiem i nauczycielem. 
– Sprawy zwykłych ludzi, ich 
pracy i borykania się z różnego 
rodzaju urzędami znam bardzo 
dobrze z praktyki. Dlatego za-
wsze, gdy mogłem, podejmo-
wałem się interwencji – mówi 
poseł Prawa i Sprawiedliwości 
Stanisław Pięta.

Do skutecznych interwencji 
posła Pięty w mijającej kaden-
cji należy zaliczyć udzielenie 
pomocy rodzicom, uczniom 
i nauczycielom, którzy nie 
chcieli zgodzić się na likwi-
dację Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Węgierskiej Górce. 
Szkoła do dzisiaj cieszy się 
zasłużoną renomą, a kolejne 
roczniki z powodzeniem zda-
ją egzaminy maturalne.

Dwukrotnie musiał rów-
nież interweniować w sprawie 
ekranów dźwiękochłonnych 

na 700-metrowym odcinku 
drogi ekspresowej S1 w biel-
skich Komorowicach. Przy 
tzw. Węźle Rosta na niczym 
nieosłoniętej drodze pędzą-
ce samochody wytwarzały 
nadmierny hałas, uniemożli-
wiający normalne życie miesz-
kańcom kilkunastu pobliskich 
domów. Ostatecznie General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad wybudowała ekra-
ny wzdłuż zjazdów, tym sa-
mym ograniczając hałas.

Poseł Stanisław Pięta inter-
weniował również w bielskim 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, aby powstrzymać 
usunięcie z mieszkań socjal-
nych pięćdziesięciu lokatorów, 
znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej i życiowej. 
I w tym wypadku interwencja 
okazała się skuteczna, MOPS 
zobowiązał się do poszukania 
rozwiązań, korzystnych dla lo-
katorów.

Z myślą o pomocy miesz-
kańcom w indywidualnych 
sprawach służyły również 

dyżury prawników, jakie od 
początku działalności par-
lamentarnej Stanisław Pięta 
zorganizował w swoim biu-
rze poselskim. Porady doty-
czyły najczęściej wyjaśnienia 
obowiązujących przepisów, 
doradztwa odnośnie postę-
powania procesowego oraz 
w przygotowywaniu pism 
procesowych czy pism do 
właściwych organów i insty-
tucji. W wielu wypadkach po-
moc prawnika nie okazywała 
się niezbędna, często pracow-
nicy biura pomagali wyjaśnić 
znaczenie otrzymanych pism 
administracyjnych i pokiero-
wać w dalszym załatwianiu 
sprawy. Co roku z tej for-
my pomocy korzystały setki 
mieszkańców naszego regio-
nu, zgłaszały się nie tylko oso-
by z problemami w sprawach 
karnych czy administracyj-
nych, ale też z prośbą o inter-
wencję.

ProPaGowanie 
strzelectwa

Stanisław Pięta szcze-
gólnie sobie ceni powstałą 
w przeciągu ostatnich czte-
rech lat Młodzieżową Inicjaty-
wę Strzelecką „Podbeskidzie 
2020”, którą zrealizował we 
współpracy z licznymi orga-
nizacjami i osobami prywat-
nymi. Jak zaznacza, zależało 
mu na upowszechnieniu strze-
lectwa jako sportu i elementu 
wychowania patriotycznego. – 
Warto uczyć tego w młodym 

wieku, przekazując młodzie-
ży związane z obchodzeniem 
się bronią właściwe wartości, 
a więc postawy patriotyczne, 
konieczność brania odpowie-
dzialności za swój kraj. To 
także okazja do kształcenia 
własnego charakteru, kon-
centracji i cierpliwości – wy-
jaśnia.

Na odzew, tak pod wzglę-
dem organizacyjnym, jak 
i uczestnictwa, nie trzeba było 
długo czekać. W jednodnio-
wych szkoleniach strzeleckich 
udział wzięło kilkaset osób, 
głównie młodych, z Bielska, 
Żywca i innych miejscowości 
Podbeskidzia. Wielu z nich po 
podstawowym przeszkoleniu 
włączyła się do ruchu strzelec-
kiego, który, przypomnijmy, 
nawiązuje do tradycji związ-
ków patriotycznych z okre-
su zaborów.

Jedną z inicjatyw posel-
skich z tym związanych, do 
których przyłączył się Stani-
sław Pięta, było rozpoczęcie 
programu budowy strzelnic 
w każdym powiecie. – Li-
czę, że wokół powiatowych 
strzelnic z czasem wytwo-
rzą się środowiska ludzi od-
powiedzialnych za nasz kraj, 
którzy doskonalenie umiejęt-
ności strzeleckich, a następnie 
ich przekazywanie młodszym 
pokoleniom, będą traktować 
jako element wychowania pa-
triotycznego – dodaje.

Pamięć o 
żołnierzach 
wyklętych

Od początku działalno-
ści społecznej i politycznej 
dla Stanisława Pięty jed-
ną z najważniejszych spraw 
było upowszechnianie wie-
dzy o bohaterskiej działal-
ności Żołnierzy Wyklętych. 
Tak było również w ostat-
nich latach, gdy kontynuował 
współorganizację Marszów 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych w Bielsku-Białej. – Cie-
szę się, że coraz skuteczniej 
przebija się w świadomości 
społecznej postaci żołnierzy 
niezłomnych, którzy w ob-
liczu dwóch totalitaryzmów 
nie złożyli broni. Dzieje się 
tak mimo potężnych ataków 
i kłamstw ze strony wpływo-
wych środowisk, wywodzą-
cych się jeszcze z elit PRL 
– mówi poseł, wskazując na 
liczące kilkaset uczestników 

marsze, organizowane 1 mar-
ca każdego roku.

Pomoc rodakom

Od wielu lat Stanisław 
Pięta organizuje również 
stałą pomoc dla Polaków ze 
Wschodu, z obszarów dawnej 
Rzeczypospolitej. Obecnie 
są oni obywatelami Ukrainy 
czy Białorusi, ciągle jednak 
kultywują polskie tradycje. 
Kilkakrotnie z bielszczana-
mi z Hałcnowa organizował 
transport z Bielska-Białej 
m.in. z artykułami spożyw-
czymi, szkolnymi, środka-
mi czystości i słodyczami 
do Polaków z miejscowości 
Sopoćkinie pod Grodnem na 
Białorusi oraz do okolicznych 
polskich szkół. – To niewiel-
ka forma rekompensaty dla 
naszych rodaków, którzy 
potrafili przez lata zachować 
tradycje, mimo wielu cierpień 
od okupantów niemieckich 
i sowieckich. Warto się od 
nich uczyć ich przywiązania 
do polskości – mówi poseł 
Stanisław Pięta.

Współorganizował również 
akcje pomocy dla rodaków na 
Ukrainie, gdzie dotarł z pol-
skimi książkami, zebranymi 
w ramach akcji „Książki dla 
Polaków na Ukrainie”, do róż-
nych miejsc, w których czeka-
li na niego miejscowi Polacy, 
m.in. do Lwowa, Stanisławowa, 
Kamieńca Podolskiego. Zaan-
gażował się też w zbiórkę pie-

niędzy na pomoc dla Polaków 
w Berdiańsku, gdzie w pierw-
szej kolejności odczuto skutki 
napaści Rosji na Ukrainę.

Jako poseł i pasjonat historii 
wspomagał sprowadzanie grup 
polskiej młodzieży ze Wscho-
du do Bielska, które następnie 
zabierał na wycieczki po okoli-
cy, m.in. uczniów z Gimnazjum 
w Awiżeniach w Rejonie Wi-
leńskim. – Wiele miejscowych 
organizacji działa w tym kie-
runku, aby wspomagać naszych 
rodaków w ich pielęgnowaniu 
polskości. Bardzo się cieszę, że 
trafiłem w swojej działalności 
na takich ludzi i mogłem ich 
w jakimś stopniu wesprzeć – 
wyjaśnia Stanisław Pięta.

Podziękowania  
za wsParcie

Stanisław Pięta zdaje sobie 
sprawę, że perturbacje w życiu 
prywatnym przysłoniły w opi-
nii publicznej całość istotnych 
dokonań, jakie podejmował 
jako parlamentarzysta. – Mam 
świadomość, że polityka i po-
sła ocenia się za całokształt 
jego działań, dlatego przepra-
szam tych, którzy poczuli się 
zawiedzeni moim zachowa-
niem. Jednocześnie dziękuję 
wszystkim tym osobom i orga-
nizacjom, które przez wszyst-
kie te lata mojej poselskiej 
działalności wspierały mnie 
w różnych wartościowych ini-
cjatywach społecznych i poli-
tycznych – mówi Pięta.

Poseł Stanisław Pięta angażował się w pomoc rodakom ze Wschodu, m.in. 
prowadząc wycieczki historyczne dla młodzieży z Wileńszczyzny czy orga-
nizując transporty z paczkami dla Polaków na Białorusi.

Dzięki Inicjatywie Strzeleckiej zostało przeszkolonych kilkaset osób.
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Świetlica już czynna
W znacznie bardziej komfortowych warunkach, w 

rozbudowanym kompleksie przy ulicy Koralowej, 

funkcjonuje od września świetlica środowiskowa 

dla dzieci z Jaworza.

Wraz z nadejściem nowe-
go roku szkolnego świetlica 
rozpoczęła swoją działalność. 
Dotychczas zajęcia poza-
lekcyjne dla jaworzańskich 
dzieci odbywały się w po-
mieszczeniach tzw. Agro-
nomówki, co jednak mocno 
ograniczało możliwości roz-
woju. Zupełnie inaczej jest 
w budynku przy ul. Koralo-
wej. Wliczając w to zaplecze 
kuchenne świetlica zorgani-
zowana na dobudowanym 
poddaszu mieści się na po-
wierzchni ponad 200 mkw., 
a więc kilkukrotnie większej, 
niż jeszcze nie tak dawno.

Świetlica środowiskowa 
zapewnia szerokie spektrum 
aktywności przybywającym 
tu dzieciom w wieku od 7 do 
16 lat. Zajęcia odbywają się tu 
w poniedziałki, wtorki, środy 
i piątki w godzinach popołu-
dniowych od 14 do 18. Pod-
opieczni świetlicy doskonalą 
tu swoje umiejętności pla-
styczne czy muzyczno-ru-
chowe. Integrują się również 
poprzez gry, zabawy i wszech-
stronną rekreację, także przy 
wykorzystaniu pobliskich te-
renów rekreacyjnych, gdy 
tylko aura na to pozwala. 
Dzieci mogą ponadto przy 

nadzorze wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej odra-
biać zadanie domowe. Chęt-
nie biorą udział w zajęciach 
korekcyjnych oraz socjotera-
peutycznych, przydatnych dla 
właściwej współpracy z ró-
wieśnikami oraz odkrywania 
własnych zdolności.

S t w o r z e n i e  d o g o d -
nych warunków pod funk-
c j o n o w a n i e  ś w i e t l i c y 
środowiskowej było jednym 
z elementów całej inwestycji 
na kompleksie sportowym 
przy ul. Koralowej. Sta-
cjonujący tu piłkarze GKS 
Czarni zyskali nową szatnię, 

powstały również pomiesz-
czenia biurowe i magazy-
nowe oraz specjalna sala na 
zabiegi fizjoterapeutyczne. 
Przy obiekcie stanęła wia-
ta grillowa, którą z myślą 
głównie o imprezach ple-
nerowych zlokalizowano 
pomiędzy budynkiem i try-
bunami boiska piłkarskiego.

Rozbudowa obiektu kosz-
towała ok. 500 tys. zł, w tym 
300 tys. zł zostało pozyskane 
ze środków Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Bielska Kraina”. 
Dodatkowo blisko 30 tys. zł 
pochłonęło wyposażenie samej 
świetlicy w meble, potrzebne 
sprzęty i materiały do zajęć dy-
daktycznych. (M)

dyPlom  
za mundial

Państwa zaangażowa-
nie i wsparcie było znaczą-
cym wkładem w organizację 
tego wydarzenia na najwyż-
szym, światowym poziomie. 
Okazaliście w trakcie trwa-
nia turnieju wielką pasję do 
piłki nożnej, która została 
doceniona przez FIFA, Pol-
ski Związek Piłki Nożnej 
i reprezentacje narodowe 
biorące udział w mistrzo-
stwach – takie słowa zawar-
te zostały w dyplomie, jaki 
gmina Jaworze otrzymała 
w nawiązaniu do niedawnych 

Mistrzostw Świata do lat 20 
w Polsce.

Boisko piłkarskie przy uli-
cy Koralowej w Jaworzu zo-
stało wyznaczone jako jeden 
z obiektów treningowych dla 
reprezentacji uczestniczących 
w czempionacie. Pierwotnie 
w Jaworzu przygotowywać 
się do meczów o punkty mia-
ły cztery drużyny, ale osta-
tecznie tylko Ukraina, co 
ciekawe późniejszy mistrz 
świata, zaliczyła tu trenin-
gową jednostkę. Pozostałym 
ekipom nie było dane spraw-
dzić jaworzańskiej murawy, 
a to wobec ulewnych opadów 
deszczu, jakie nawiedziły 
wówczas region. Nie zmie-

niło to bardzo przychylnych 
ocen za organizację bazy pod 
prestiżowy turniej.

Co istotne, dzięki współ-
pracy przy okazji mundialu 
poprawiła się jakość jawo-
rzańskiego obiektu, przede 
wszystkim murawy z jej 
systemem drenażu. „Na sta-
nie” pozostały natomiast 
w ramach podziękowań dwie 
kosiarki i bramki treningowe, 
zakupione specjalnie na mi-
strzostwa. W Jaworzu doce-
niają również solidną dawkę 
zdobytej wiedzy w temacie 
profesjonalnego przygotowa-
nia pod kątem imprez sporto-
wych o międzynarodowym 
zasięgu. (RAF)

tłumnie na jaworzańskim wrzeŚniu
Choć warunki pogodowe nie były do końca sprzyjające, to trzydniowe świętowanie dożynkowe w Jaworzu w pełni się udało.

bacowanie w nałężu
W sobotę 28 września 

w Jaworzu Nałężu odbędzie 
się redyk. – To w naszej gmi-
nie zupełnie nowe wydarze-
nie, które w ciekawy sposób 
pozwoli nawiązać do dawnych 
tradycji pasterskich regionu – 
uważa wójt Jaworza Rado-
sław Ostałkiewicz.

Wspólne bacowanie na te-
renie przy wiacie w Jaworzu 
Nałężu rozpocznie się w samo 
południe. W ramach otwartej 
imprezy przewidziano szereg 
atrakcji, w części tradycyjnej 
m.in. pokaz dojenia i strzyże-
nia owiec, warsztaty wyrobu 

sera, oscypka i masła, gręplo-
wania i filcowania oraz pędze-
nia wełny.

Zaprezentowany zostanie 
sprzęt dawniej służący do 
pracy przy owcach, jak rów-
nież czynności w znacznej 
mierze już zapomniane, np. 
młócenie cepem, klepanie 
kosy, wiązanie i stawianie 
snopków czy cięcie drewna 
piłą ręczną. Redykowi towa-
rzyszyć będzie plener rzeź-
biarski, goście częstowani 
będą rozmaitymi wyroba-
mi, a o artystyczny klimat 
zadbają m.in. zespół „Du-

doski” i kapela „Straconka” 
oraz grupa muzyków ze Sko-
czowa.

Z inicjatywą organizacji re-
dyku w Jaworzu zwrócili się do 
wójta gminy przedstawiciele Sto-
warzyszenia Górecki Klub Przy-
rodniczy. Jak przyznaje wójt 
Radosław Ostałkiewicz, wyda-
rzenie ostatniej soboty września 
zapowiada się interesująco. – To 
swego rodzaju nawiązanie do tra-
dycji, które mam nadzieję pobu-
dzi kolejną część naszej gminy. 
Jesteśmy otwarci na nowe inicja-
tywy, mogę więc ze swojej strony 
zachęcić jaworzan i mieszkańców 
gmin ościennych do wspólnego, 
radosnego bacowania w Nałężu – 
zauważa wójt Ostałkiewicz. (MA)

Świetlica na dobudowanym poddaszu mieści się na kilkukrotnie większej 
powierzchni, niż do tej pory.

Fo
to

: M
ir

os
ła

W
 łu

Ka
sz

uK

RADOSŁAW  
OSTAŁkIEWICZ,
wójt gminy Jaworze:

Dobiegła końca inwestycja tak 
ważna dla wielu jaworzańskich 

środowisk. Szczególnie cieszy, że 
świetlica służy już w warunkach 
bardzo komfortowych i przyja-
znych naszemu młodemu poko-
leniu mieszkańców. Chętnych do 
korzystania z oferty świetlicy nie 
brakuje. Dzieci mają zapewnio-
ną tu doskonałą opiekę, a czas 
spędzają pożytecznie. Tak urzą-
dzony i rozbudowany obecnie 
kompleks przy koralowej ma 
w przyszłości przyczynić się do 
jeszcze większej integracji spo-
łeczności gminy Jaworze, a dzieci 
i młodzież zachęcić do regularnej 
aktywności fizycznej na naszych 
obiektach.

XXXIII Jaworzański Wrzesień był wydarzeniem szczególnym z kilku wzglę-
dów. Przez cały weekend z dużą częstotliwością i do późnych godzin wie-
czornych kursował darmowy dożynkobus, który wpłynął pozytywnie na 
frekwencję i w znacznym stopniu rozwiązał problem z parkingami dla 
samochodów. Wzruszającym momentem była minuta ciszy dla uczczenia pa-
mięci zmarłego w sierpniu wieloletniego wójta Jaworza Zdzisława Byloka.

Spośród wielu dożynkowych atrakcji jedną z bardziej charakterystycznych dla Jaworza 
są zawody „Strong Drwal”. Odbyły się one także w tym roku, gromadząc licznych uczest-
ników oraz widzów. O wygranej w danej konkurencji decydowały ułamki sekund bądź 
milimetry, puchary za czołowe miejsca zdobyły ostatecznie w kolejności zespoły VLk 
Team, Maciejowscy i OSP kozy.

W niedzielę 8 września ulice Jaworza wypełniły się bryczkami, 
dorożkami, zabytkowymi pojazdami i nowoczesnymi maszy-
nami. Barwnemu korowodowi dożynkowemu przyglądali 
się mieszkańcy i turyści. Najważniejszą kolasą poruszali się 
gazdowie – Renata i Edward Podstawni, poprzedzając tę 
wójta gminy Radosława Ostałkiewicza i jego zastępczyni Anny 
Skotnickiej-Nędzkiej.

Artystyczną część Jaworzańskiego Września zainicjował już w piątek 6 
września zespół „Gang Marcela”. W kolejnych dniach podziwiano kolejne 
koncerty dla zróżnicowanych grup słuchaczy. Wystąpili m.in. Liber, InoRos, 
Paweł Mikler, grupa „Góralska Hora”, Zespół Regionalny „Jaworze”, Tomek 
Filipczak czy zespół „Red Snow”.
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gmina KOZY

ciekawie na Pikniku

W świetnej atmosferze 
i przy wysokiej frekwencji 
różnych koziańskich środo-
wisk okres wakacyjny za-
kończył piknik „Rodzina 
z pasją”.

Popołudnie soboty 31 
sierpnia wiele osób spę-
dziło w Parku Dworskim 
w Kozach, gdzie z myślą 
o rodzinach zaplanowano 
imprezę o piknikowym cha-
rakterze. Zgodnie z głównym 
założeniem wydarzenia licz-
ne organizacje, stowarzysze-
nia, kluby, ale także osoby 
prywatne z Kóz zaprezen-
towały swoje hobby i pełne 
pasji działania. – Pomysł był 
właśnie taki, aby w jeszcze 
większym stopniu zintegro-
wać nasze środowiska i spę-
dzić czas wspólnie w radosny 
sposób. W Kozach nie bra-
kuje ludzi aktywnych w róż-

nych obszarach. To było ich 
święto, które zamierzamy 
kontynuować – wyjaśnia wójt 
gminy Jacek Kaliński.

Ze szczególnym entu-
zjazmem przyjęto wyrzu-
ty barwnych kolorów holi, 
podczas których wszyscy 
świetnie się bawili. Atrak-
cją kulinarną był z kolei do-
roczny Festiwal Duszonek. 
Do rywalizacji zgłoszonych 
zostało dziesięć kociołków, 
a zdaniem degustujących 
potrawy uczestników pikni-
ku najlepsze duszonki przy-
gotowali Stanisław Ryszka 
i Tadeusz Kóska.

Pierwszy piknik „Rodzina 
z pasją” został zorganizowa-
ny z inicjatywy Stowarzy-
szenia Kozianki oraz Grupy 
Tato.net Podbeskidzie, przy 
wsparciu Urzędu Gminy 
w Kozach. (M)

rada młodych
We wtorek 3 września odbyła się historyczna, pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Kozach.

Spotkanie otworzył wójt 
Jacek Kaliński, który wrę-
czył młodym radnym za-
świadczenia potwierdzające 
ich nominacje. Na inaugura-
cyjnej sesji radni złożyli ślu-
bowanie, dokonano również 
wyboru władz. I tak przewod-
niczącą młodzieżowego gre-
mium została Oliwia Legut, 
wiceprzewodniczącą Zuzan-
na Gałuszka, zaś sekretarzem 
Dorota Trojanowska.

Skład Młodzieżowej Rady 
Gminy został skompletowa-
ny już w czerwcu, znaleź-
li się w nim reprezentanci 
czterech koziańskich placó-
wek – Szczepan Będziński, 
Zuzanna Gałuszka, Bartosz 
Oczko, Maciej Saferna, Ka-
mil Sołczykiewicz (Szkoła 
Podstawowa nr 1), Tomasz 
Handzlik, Zuzanna Bucała, 
Szymon Kuźbiński, Paweł 
Śliwka (Szkoła Podstawo-
wa nr 2), Maja Krawiec, Ka-
mila Senecka (Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa), Patryk 
Honkisz, Michał Kurzyński, 
Oliwia Legut, Dorota Tro-
janowska (Liceum Ogólno-
kształcące).

Pods tawowym ce lem 
Rady będzie wspieranie 
i upowszechnianie idei sa-
morządowej wśród młode-
go pokolenia kozian. Radni 
będą uczestniczyć w sesjach 
„dorosłej” Rady Gminy i po-
siedzeniach poszczególnych 
komisji. Młodzież ma moż-
liwość opiniowania pro-
jektów uchwał Rady oraz 
występowania z wnioskami 

o podjęcie inicjatywy uchwa-
łodawczej. Zgłaszane spra-
wy mogą dotyczyć budowy 
miejsc przeznaczonych do 
aktywnego spędzania cza-
su przez młodzież, np. ska-
teparków, boisk, lodowiska, 
ale także problemów bez-
pieczeństwa, a więc m.in. 
oświetlenia parków, boisk 
czy prac związanych z utrzy-
maniem porządku. Młodzie-
żowa Rada może również 
inicjować działania obejmu-
jące różne środowiska, w tym 
akcje proekologiczne i chary-
tatywne, imprezy kulturalne 
oraz sportowe. (RED)

szkoły Po remontach
Czas wolny od zajęć szkol-
nych wykorzystany został na 
niezbędne inwestycje w ko-
ziańskich placówkach oświa-
towych.

Wakacje umożliwiły kon-
tynuację prac związanych 
z termomodernizacją budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 
1. Wymieniono całą instala-
cję centralnego ogrzewania, 
wykonując ją z rur miedzia-
nych, a przestarzałe stalowe 
rury i żeliwne grzejniki zo-
stały zdemontowane. Na ścia-
nach zawieszono nowoczesne 
grzejniki płytowe o niskiej po-
jemności wody. Równolegle 
prowadzono prace obejmują-
ce wymianę kotłowni central-
nego ogrzewania, która zyskała 
nie tylko nowy wygląd dzięki 
płytkom gresowym i pomalo-

waniu ścian, ale i profesjonalne 
urządzenia. Jeszcze we wrze-
śniu planowany jest rozruch 
zmodernizowanej kotłowni, 
przewidziano ponadto podłą-
czenie dla potrzeb szkoły in-
stalacji solarnej, znajdującej 

się na dachu przylegającego 
do niej Centrum Sportowo-
-Widowiskowego. Pozwoli to 
na obniżenie kosztów zużycia 
gazu w budynku „jedynki”.

Także w Szkole Pod-
stawowej nr 2 podniesio-

ny został komfort nauki dla 
uczniów i pracy grona peda-
gogicznego. Dzięki unijnej 
dotacji w ramach projek-
tu „Kompetencje i ekspe-
rymenty w Gminie Kozy” 
w placówce przygotowano 
na rozpoczęty już rok szkol-
ny pracownię matematycz-
ną i geograficzną. Środki 
przeznaczono również na 
odnowienie nawierzchni as-
faltowej przed budynkiem 
szkoły, która po kilkukrot-
nych obfitych opadach desz-
czu wymagała remontu.

Najbardziej potrzebną in-
westycję przeprowadzono 
w starym oddziale przedszko-
la w Kozach. Najmłodsi korzy-
stać mogą dzięki temu z sali do 
ćwiczeń i spotkań, która wy-
posażona została w urządzenia 
klimatyzacyjne. (M)

Święto wiatru halneGo

Mini  zawody la taw -
ców zorganizowane zosta-
ną w niedzielę 29 września 
w Kozach.

„Święto Wiatru Halnego”, 
corocznie organizowane przez 
koziański Dom Kultury, prze-
prowadzone zostanie w for-
mule mini zawodów, które 
rozpoczną się o godzinie 14 
w ostatnią niedzielę wrze-
śnia. Pół godziny wcześniej 
na terenie stadionu LKS Orzeł 
przyjmowane będą zapisy dla 
chętnych do uczestniczenia 
w rywalizacji.

W tym roku przyjęto zało-
żenie, że latawce muszą być 
wykonane z drewna i papieru, 
dopuszczono również stoso-
wanie tworzyw sztucznych. 
Jednocześnie zaznaczono, że 
na latawcach nie mogą być 
żadne materiały niebezpiecz-
ne, a maksymalna długość 
holu modelu to 50 metrów. 
Ocenie podlegać będzie za-
równo prezentacja statycz-
na latawców, a więc przede 
wszystkim pomysłowość 
i oryginalność wykonania, 
jak i sam lot. (M)
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Młodzieżowa Rada Gminy w kozach odbyła początkiem września pierwszą sesję. Uczestniczyli w niej m.in. wójt 
Jacek kaliński oraz jego zastępca Marcin Lasek i przewodniczący Rady Gminy Miłosz Zelek, którzy zostali opie-
kunami młodych samorządowców.

JACEk kALIńSkI,
wójt gminy kozy:

Niezmiernie cieszę się, że nasza 
gmina doczekała się utworze-

nia Młodzieżowej Rady. Wierzę, 
że dzięki temu młode osoby w 
jeszcze większym stopniu za-
angażują się w sprawy samo-
rządowe. Aktywnej koziańskiej 
młodzieży w różnych środowi-
skach nie brakuje. Podejmują 
choćby ciekawe inicjaty w y 
kulturalne czy sportowe, re-
alizują przy tym swoje pasje i 
zainteresowania. Ta kreatyw-
ność i zaangażowanie, którą 
jako wójt bardzo cenię i podzi-
wiam, może teraz przełożyć 
się na działania służące całej 
gminnej społeczności.
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W ub.roku koziańskie latawce nawiązywały do obchodzonego hucznie 
jubileuszu 100-lecia niepodległości.
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więcej miejsc w Przedszkolach
W czasie wakacji w gminie Wilamowice przygotowano dodatkowe miejsca w przedszkolach, aby przyjąć jak najwięcej dzieci.

Z myślą o przedszkolakach 
otwarto dwa kolejne oddziały – 
w Pisarzowicach i Wilamowi-
cach. – Dzieci przybywa, toteż 
organizujemy pracę w placów-
kach oświatowych, aby jak naj-
lepiej wykorzystać istniejące 
zasoby lokalowe. Dodatkowo 
szukamy też innych rozwiązań, 
poza własną bazą – wyjaśnia 
wiceburmistrz Wilamowic Sta-
nisław Gawlik.

W trakcie wakacji w budyn-
ku LKS Pionier w Pisarzowi-
cach dostosowano piętro na 
potrzeby przedszkola. Warto 
przypomnieć, że kilka mie-
sięcy wcześniej w tym miej-
scu powstał nowoczesny plac 
zabaw. Jak mówi Stanisław 
Gawlik, dostosowanie wolnych 
pomieszczeń do potrzeb przed-
szkolnych pochłonęło 527 tys. 
zł. Dzięki temu już teraz po-
wstał jeden oddział przedszkol-
ny, za kilka miesięcy zostanie 
otwarty kolejny. – Miejsco-

wość cały czas się rozwija, 
przybywa tam mieszkańców, 
także tych najmłodszych, to-
też od dawna liczba oddziałów 
przedszkolnych wzrasta – do-
daje wiceburmistrz.

Wylicza, że w ciągu ostat-
niej dekady w Pisarzowicach 
powstały dwa oddziały przed-
szkolne na tzw. Starej Plebani, 
kolejne trzy w budynku szkol-

nym, teraz jeden przy LKS-ie. 
Biorąc pod uwagę, że łącznie 
jest obecnie w Pisarzowicach 
11 oddziałów przedszkolnych, 
to łatwo policzyć, że w ciągu 
ostatnich lat ich liczba w tej 
miejscowości się podwoiła! 
– Potrzeby jednak nie male-
ją i w perspektywie najbliż-
szych kilku lat planujemy 
zbudować nowe przedszkole 

z 10 oddziałami – mówi Sta-
nisław Gawlik.

Trochę lepsza sytuacja 
jest w samych Wilamowi-
cach, gdzie również osiedla 
się wiele młodych małżeństw. 
Przed kilku laty miejscowa 
szkoła została rozbudowana 
i zmodernizowana, m.in. do-
stosowano poddasze. – Za-
łożyliśmy wtedy, że dzieci 
będzie przybywać, bo nasza 
miejscowość nie ma proble-
mów demograficznych, jakie 
występują w skali ogólno-
polskiej – dodaje dyrektor 
placówki w Wilamowicach 
Mariola Dylewska-Mitoraj.

Dzięki temu można co roku 
dostosowywać szkołę do po-
jawiających się potrzeb, m.in. 
tworząc nowe oddziały przed-
szkolne. W tym roku utwo-
rzono kolejny, już siódmy. 
Biorąc pod uwagę, że przed 
sześciu laty było ich tylko 3, 
to i w przypadku Wilamowic 

ich liczba znacząco wzrosła. 
Obecnie uczęszcza tu 175 dzie-
ci, ale jak przypomina wice-
dyrektor Elżbieta Maciejczyk, 
w Wilamowicach działa jesz-
cze niepubliczna tzw. Ochron-

ka, w której jest kolejnych 75 
dzieci. – Potrzeby będą stale 
rosły, bo zapisywane są coraz 
młodsze dzieci, przyjmujemy 
już 2,5-letnie – mówi wicedy-
rektorka. (ŁU)

trzecie już dożynki
W niedzielę 1 września zor-
ganizowano III Dożynki 
Gminy Wilamowice, w tym 
roku w miejscowości Dan-
kowice. Podczas uroczysto-
ści odbył się również XIII 
Regionalny Konkurs Wień-
ców Dożynkowych.

Sołectwo już w przeddzień 
uroczystości zostało przy-
ozdobione pięknymi deko-
racjami dożynkowymi. Przy 
strażnicy, gdzie odbywały się 
główne uroczystości, zaproszo-
nych gości witały kukły rad-
nych i sołtysa, a na balkonie 
czujnym okiem na wszystkich 
spoglądali strażacy. W sło-
neczne niedzielne przedpołu-
dnie z wilamowskiego rynku 
ruszył barwny korowód do-
żynkowy na czele z burmi-
strzem Wilamowic Marianem 
Trelą, przewodniczącą Rady 
Miejskiej Stanisławą Kudłacik 
oraz starostami dożynek Ewą 
i Tadeuszem Grzywami. Ko-
rowód prowadzili jeźdźcy na 
koniach, a następnie pięknie 
udekorowanymi wozami z mu-
zyką i śpiewem prezentowali 
się przedstawiciele wszystkich 
miejscowości z terenu gminy, 
członkowie zespołów regional-
nych oraz wyróżnieni rolnicy.

Korowód przejechał przez 
ulice Dankowic pod kościół, 
w którym odbyła się uroczy-
sta msza św. Chleb w darze 
złożyli starostowie dożynek, 
a wieniec dożynkowy zespół 

„Dankowianie”. Po mszy uro-
czystości odbyły się na terenie 
przy budynku OSP w Danko-
wicach. Oficjalnego otwarcia 
III Dożynek Gminy Wilamo-
wice dokonał gospodarz Święta 
Plonów burmistrz Marian Trela. 
Proboszcz dankowickiej parafii 
poświęcił wieńce dożynkowe, 
a tradycyjny obrzęd dożynkowy 
przedstawił Zespół Regionalny 
„Dankowianie”. Wszyscy go-
ście zostali poczęstowani chle-
bem z tegorocznych plonów 
oraz ciastami przygotowanymi 
przez członkinie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich.

Kolejna część uroczysto-
ści poświęcona została wrę-
czeniu wyróżnień „za wybitne 
osiągnięcia w wykonywaniu 
zaszczytnego zawodu rolni-
ka i działalności gospodarczej 
na niwie rozwoju rolnictwa 
w gminie Wilamowice”. Po-
dziękowania zasłużonym rol-
nikom wręczył burmistrz.

W części artystycznej za-
prezentowały się zagraniczne 
zespoły regionalne: „Antun 
Mihanović” z Chorwacji oraz 
zespół „Hasan Beg Bišćević” 
z Bośni i Hercegowiny, a do 
wspólnej biesiady i zabawy 
tanecznej przygrywał zespół 
Aplauz. Gwiazdą wieczoru 
w tym dniu był Damian Ho-
lecki z zespołem. Podczas do-
żynek prezentowana również 
była wystawa fotograficzna do-
tycząca historii gmin partner-
skich w Unii Europejskiej. (MJ)

zaGraniczne chóry z miast 
Partnerskich zawitają  
do wilamowic

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Wilamowicach uzy-
skał dofinansowanie w wysoko-
ści 14 155,05 euro ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na realizację 
polsko-czeskiego projektu pn. 
„Międzynarodowe Spotkania 
Chórów Miast Partnerskich”.

Spotkanie chórów miast 
partnerskich odbędzie się 
w Wilamowicach w dniach 
18-20 października 2019 r. 
z udziałem następujących 
grup: czeskiego chóru „Roz-
mar” z Dolnego Benešova, 
węgierskiego chóru „Phoenix” 
z Kisújszállás, słowackiego 
chóru „Cordis Jesu” z Rajec-
kich Teplic oraz chóru para-
fialnego z gminy Wilamowice 
z miejscowości Pisarzowice. 
W tym roku po raz pierwszy 
zagości w Wilamowicach 
również chorwacki chór KUU 
„Kristal-Sladorana” z Županji.

Łącznie w działaniach 
projektowych weźmie udział 
blisko 150 uczestników. Re-
alizowany projekt będzie po-
legał na nawiązaniu nowej 
współpracy na poziomie śro-
dowiska artystycznego oraz na 
popularyzacji muzyki sakral-
nej i ogólnoświatowej wśród 
mieszkańców. W trakcie dzia-
łań projektowych odbędą się 
spotkania wszystkich grup 
w Wilamowicach oraz kon-
certy w kościołach parafial-
nych na terenie całej gminy. 
Dla wszystkich uczestników 
projektu zapewniony zostanie 
również program turystyczny.

Główny koncert z udzia-
łem wszystkich uczestników 
odbędzie się 19 października 
w Sanktuarium im. Świętego 
Arcybiskupa Józefa Bilczew-
skiego w Wilamowicach po 
wieczornej mszy świętej, tj. 
ok. godz. 18.30. (MJ)

MARIAN TRELA,
burmistrz Wilamowic:

Gmina Wilamowice, zwłaszcza 
niektóre z jej sołectw, przede 
wszystkim Pisarzowice, należą 
do najszybciej zaludniających się 

miejsc w skali regionu, a może i 
nawet całego kraju. To dobrze 
świadczy o naszej społeczności, 
bo osiedlające się tu rodziny wie-
dzą, że to dobre miejsce do życia.
Do tego wielkiego zaintereso-
wania naszymi miejscowościa-
mi musimy jako samorząd się 
dostosowywać. Dlatego m.in. 
stale zwiększamy liczbę miejsc w 
przedszkolach i szkołach, nie za-
pominając o zapewnieniu właści-
wych warunków nauki. To trudne 
zadanie, ale przyjmujemy je jako 
jedno z najważniejszych dla roz-
woju naszej gminy. I w miarę na-
szych finansowych możliwości w 
dalszym ciągu będziemy powięk-
szać bazę lokalową pod oświatę.

MiKroProjeKt jest WsPółFinansoWany ze środKóW euroPejsKieGo Funduszu rozWoju 
reGionalneGo  W raMach ProGraMu interreG V-a rePuBliKa czesKa – PolsKa 2014-2020  

oraz z Budżetu PaństWa za PośrednictWeM euroreGionu BesKidy

Chór Parafialny z Pisarzowic podczas spotkania chórów w 2016 r.
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Utworzony oddział przedszkolny wyposażono w nowe meble.
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leŚne GosPodarstwa węGlowe
Nadleśnictwa Ustroń i Wisła włączyły się do pilotażowego projektu Leśnych 

Gospodarstw Węglowych, służącego powiększeniu pochłaniania dwutlenku 

węgla przez ekosystemy leśne.

Projekt Leśne Gospodar-
stwa Węglowe wprowadza 
przedsiębiorstwo Lasy Pań-
stwowe na terenie całego kraju, 
na razie jako pilotaż w wyzna-
czonych nadleśnictwach. Ma 
on służyć zwiększeniu po-
chłaniania dwutlenku węgla 
przez lasy poprzez specjalne 
działania w leśnictwach. Tym 
samym przyczyni się do kom-
pensowania wzrostu stężenia 
dwutlenku, jaki powstaje wraz 
z rozwojem gospodarczym.

Projekt ma następujące 
zadania: zwiększenie ilości 
dwutlenku węgla pochłania-
nego przez ekosystem leśny, 
głównie drzewostany i glebę, 
redukcję emisji z obszarów 

podmokłych oraz magazy-
nowanie węgla na składach 
drewna. Pomysł opiera się 
na założeniu, że lasy w na-
stępstwie fotosyntezy są na-
turalnym zbiornikiem węgla 
w postaci organicznej. A więc 
im więcej węgla organiczne-
go zostanie zmagazynowane-
go w leśnych ekosystemach 
poprzez specjalne działania 
w gospodarce leśnej, tym 
mniej będzie go w postaci 
dwutlenku węgla w atmosfe-
rze.

Leśne Gospodarstwa Wę-
glowe są programem pilotażo-
wym mającym zweryfikować, 
które z podejmowanych dzia-
łań są najbardziej efektywne. 

Lasom Państwowym zale-
ży na wykazaniu roli obsza-
rów leśnych w łagodzeniu 
negatywnych skutków zmian 
klimatycznych, a zarazem 
utworzeniu modelów pochła-
niania dwutlenku węgla oraz 
akumulacji biomasy w pol-
skich lasach.

Dzięki takim działaniom 
będzie możliwe automatycz-
ne określanie ilości skumulo-
wanego węgla dla wskazanych 
obszarów, szczegółowa in-
wentaryzacja pochłaniania 
dwutlenku węgla w polskich 
lasach, a także dokładne rapor-
towanie poziomu pochłaniania 
szkodliwych emisji w ramach 
zobowiązań wynikających 
z Protokołu z Kioto i Porozu-
mienia Paryskiego. Ostatecz-
nym efektem programu mają 
być jednostki dwutlenku węgla 
(JDW) i stworzenie rynku dla 
podmiotów gospodarki naro-
dowej, objętych Europejskim 
Systemem Handlu Emisjami, 
na którym mogłyby kupo-
wać od Lasów Państwowych 
jednostki dwutlenku węgla 
pochłanianego przez zaso-
by leśne.

Zainteresowanie projek-
tem wyrazili już przedsiębior-
cy, którzy, podobnie jak osoby 
fizyczne, mogą wziąć udział 
w rozszerzaniu programu Le-
śnych Gospodarstw Węglo-
wych, zakupując JDW. JDW, 
a więc jednostki dwutlenku 
węgla, to umowna ilość zwięk-
szonego pochłaniania węgla 
wyrażona w tonach dwutlen-
ku węgla zatrzymanych przez 
las w wyniku realizowanych 
działań dodatkowych.

Jak informuje Nadleśnictwo 
Ustroń, na ich terenie zostało 
wydzielonych 90 drzewosta-
nów o łącznej powierzchni 
ponad 369 ha. Działania pro-
wadzone na tym obszarze po-
legają przede wszystkim na 
podsadzeniach, wykorzysty-
waniu odnowień naturalnych, 

wprowadzaniu odnowień po-
przez promowanie siewu na-
sion – naśladującą przyrodę 
metody alternatywnej dla 
sadzenia, zalesienia, wpro-
wadzanie gatunków szybko-
rosnących, stosowanie rębni 
złożonych, czyli takich, które 
pozwalają na pozostawienie 
części dojrzałego drzewostanu 
równocześnie z prowadzonymi 
odnowieniami. Wszystkie te 
działania umożliwią dodatko-
wą absorpcję dwutlenku węgla.

Polska należy do krajów 
europejskich o największym 
zanieczyszczeniu powietrza, 
emituje rocznie blisko 420 
mln ton gazów cieplarnianych 
rocznie. Tymczasem zalesienie 
może wydatnie przyczynić się 
do pochłaniania pyłów i szko-
dliwych gazów, a tym samym 

ograniczenia zanieczyszcze-
nia powietrza.

Podaje się przykład Szwe-
cji, gdzie z ponad 55 mln ton 
emitowanych gazów cieplar-
nianych rocznie, lasy pochła-
niają 43 mln ton, a więc blisko 
80 proc. W Polsce dotychczas 
lasy absorbują ok. 9 proc. 
emisji, ale pod tym wzglę-
dem można dużo jeszcze zro-
bić. Zalesienie w Polsce na 
poziomie 30 proc. jest niższe 
od unijnego, które wynosi po-
nad 40 proc. Sadząc nowe lasy 
w taki sposób, aby jak najbar-
dziej nastawić je na absorpcję 
emisji pyłów i gazów, można 
więc przyczynić się do zmniej-
szenia szkodliwego oddziały-
wania na środowisko skutków 
rozwoju gospodarczego w Pol-
sce. (LP, RED)
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Przedszkolaku, złaP oddech
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach roz-
począł we wrześniu kampa-
nię edukacyjno-informacyjną 
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG 
– Przedszkolaku złap oddech”.

O rozpoczęciu kampanii 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego poin-
formował Tomasz Bednarek, 
prezes katowickiego Funduszu, 
wraz z Izabelą Domogałą z Za-
rządu Województwa Śląskiego. 
Celem kampanii jest podniesie-
nie świadomości ekologicznej 

mieszkańców województwa 
śląskiego, w szczególności 
dzieci w wieku przedszkolnym, 
ich rodziców i opiekunów w za-
kresie wpływu zanieczyszczo-
nego powietrza na zdrowie.

W ramach kampanii zosta-
nie przeprowadzony konkurs 
dla nauczycieli na przygoto-
wanie najlepszego scenariusza 
zajęć o tematyce: zanieczysz-
czenia powietrza, smogu, walki 
z niską emisją dla dzieci przed-
szkolnych. Ponadto do placó-
wek zostaną przekazane zestawy 
edukacyjne. Zarówno scenariu-
sze, jak i materiały dydaktyczne, 

ułatwią wprowadzenie dzieci 
w tematykę kampanii. Następ-
nie każda placówka, która zosta-
ła zakwalifikowana, przygotuje 
własne przedstawienie „teatral-
ne”, oparte o jeden z tematów 
wskazanych powyżej.

Założono, że w czasie udzia-
łu placówki w kampanii, wszy-
scy rodzice otrzymają ulotkę 
edukacyjną na temat wpływu 
zanieczyszczenia powietrza na 
zdrowie człowieka, a w szcze-
gólności dzieci. Informacje 
obejmą również sposoby uni-
kania narażenia na zanieczysz-
czone powietrze, m.in. poprzez 

stosowanie oczyszczaczy po-
wietrza, wprowadzenie nawy-
ku codziennego sprawdzania 
stanu jakości powietrza i od-
powiedniej reakcji na zagroże-
nia. Projekt przewiduje także 
umieszczenie w każdej placów-
ce tablicy informacyjnej o sta-
nie jakości powietrza.

Dodatkowo wszystkie pro-
dukty kampanii (bajka animo-
wana, zestawy ćwiczeń dla 
przedszkolaków, plakat edu-
kacyjno-informacyjny, ulotka 
edukacyjna) zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego, tak 
aby wszyscy mieszkańcy wo-
jewództwa śląskiego mogli 
z nich skorzystać. Kampania 
edukacyjno-informacyjna zo-
stanie sfinansowana ze środ-

ków Samorządu Województwa 
Śląskiego przy współudzia-
le środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. (RED)
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seGreGacja na całeGo
Na teren amfiteatru Skalite w Szczyrku zawitała końcem sierpnia akcja „Drzewko za surowce”, 

propagująca prawidłowe segregowanie odpadów.

W ramach wspomnianej 
edycji tegorocznej akcji na 
uczestników czekało 500 drze-
wek oraz 400 sadzonek krze-
wów i kwiatów. W zamian za 
przyniesienie 10 kg makula-
tury albo 20 puszek, butelek 
typu PET czy też szklanych 
każdy mógł otrzymać sadzon-
kę świerka, dębu, lipy, wrzo-
su, tui lub trzmieliny. Wydano 
ich ostatecznie aż pół tysiąca, 
a uzyskane liczby odpadów 
robią wrażenie. Na blisko tonę 
surowców wtórnych złożyło 
się 115 kg szkła, 40 kg puszek 
aluminiowych, 230 kg butelek 
PET oraz 560 kg makulatury.

Ekologiczny happening 
w Szczyrku pełen był wielu 
innych atrakcji z wymyślnie 
zorganizowanymi stoiska-
mi edukacyjnymi. Doświad-
czony  wytwórca  mydeł 
ekologicznych przekazywał 
uczestnikom warsztatu wie-
dzę na temat możliwości 
tworzenia domowych środ-
ków do pielęgnacji ciała. 

Z przygotowanych produk-
tów własnoręcznie wyko-
nywano musujące kule do 
kąpieli. Dzieci bawiły się 
przestrzennymi puzzlami, 
nawiązującymi tematycznie 
do zagadnienia właściwe-
go segregowania odpadów. 
Przypomniano także poprzez 
nietypową krzyżówkę o roli 

drzew dla prawidłowego 
funkcjonowania środowiska. 
Zainteresowanie wzbudzi-
ły ponadto plansze przedsta-
wiające rozmaite możliwości 
pozytywnych, a jednocześnie 
prostych działań dla ziemi. 
Z zachowaniem zasad unika-
nia produkcji odpadów, wie-
lokrotnego wykorzystania 

produktów oraz ponownego 
ich przetwarzania i odzysku.

Wydarzenie „Drzewko 
za surowce” przeprowadziła 
Fundacja Ekologiczna „Arka” 
z Bielska-Białej. Partnerami 
akcji byli: Lasy Państwowe 
oraz Szczyrk Mountain Resort, 
fundujący rozdawane sadzonki 
drzew i krzewów. (M)

wyjŚcie Po kozaki
Na terenie Lasów Pań-

stwowych w okolicach 
Hrobaczej Łąki w Kozach 
w niedzielę 6 październi-
ka odbędzie się I Rodzinne 
Grzybobranie „Kozak 2019”.

Z inicjatywy koziańskich 
miłośników grzybobrania, 
a przy współudziale Domu 
Kultury w Kozach, zaplano-
wana została nietypowa ini-
cjatywa. Premierowa edycja 
grzybobrania będzie mieć 
charakter zawodów. Czas 
rozpoczęcia zbierania jest do-
wolny, dla chętnych przygo-
towano natomiast możliwość 
wyjścia w góry z certyfiko-
wanym grzyboznawcą. Od 
szlabanu przy ulicy Beskidz-
kiej w Kozach zorganizowa-
na grupa wyruszy o godzinie 
8.30. W pobliżu schroniska 
na Hrobaczej Łące rywali-

zacja zakończy się o godz. 
12.30. Godzinę później ogło-
szone zostaną wyniki grzy-
bobrania.

Klasyfikacja z nagrodami 
prowadzona będzie w kilku 
kategoriach. Oceniona zosta-
nie waga grzybów, średnica 
kapelusza największego, po-
nadto przewidziano uhonoro-
wanie najliczniejszych rodzin 
z dziećmi oraz najstarszego 
i najmłodszego uczestnika 
I Rodzinnego Grzybobra-
nia. (M)

elektryczny PrzeGub

Autobus Solaris Urbino 
18 electric przez kilka dni był 
poddawany testom na ulicach 
Czechowic-Dziedzic.

Mierzący 18 metrów prze-
gubowy autobus elektryczny 
testowany był na linii nr VII. 
To pojazd nowoczesny, cał-
kowicie niskopodłogowy, 
mogący pomieścić aż 121 pa-
sażerów, z czego 39 na miej-
scach siedzących. Jest w pełni 
zeroemisyjny, ekologiczny 
i cichy. Jego układ napędowy 
stanowi m.in. silnik asynchro-
niczny o mocy 240 kW oraz 
baterie litowo-jonowe.

Plany czechowickiego 
Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej, systematycznie 
wzbogacającego swoją flotę, 
zakładają, by w niedalekiej 
przyszłości takimi właśnie 
pojazdami zastąpić starsze, 
15-metrowe solarisy. Testy 
w Czechowicach-Dziedzi-

cach to pierwsze takie jazdy 
przegubowca marki Solaris 
w Polsce, dotychczas użyt-
kowano go poza granicami 
kraju, m.in. w Paryżu, Bra-
tysławie i Berlinie.

Warto dodać, że czecho-
wicki przewoźnik przepro-
wadzał już testy autobusów 
elektrycznych o długości od 
11 do 12 m. Pierwsze podsu-
mowania wyników wskazały, 
że codzienna eksploatacja au-
tobusu z tego rodzaju napę-
dem, poruszającego się cicho 
i nieemitującego spalin, była 
znacznie tańsza niż autobu-
sów tradycyjnych. To o tyle 
ważne, że samorząd Cze-
chowic-Dziedzic czyni usil-
ne starania, mające na celu 
poprawę jakości powietrza 
w mieście, obniżenie pozio-
mu hałasu oraz podniesienie 
komfortu użytkowania komu-
nikacji publicznej. (RA)

„dziki” Problem
Zniszczone użytki zielone i przetrzebione 
gospodarstwa hodowlane, a w konsekwen-
cji również znaczne straty finansowe – to 
nader częsty ostatnio problem rolników 
w regionie Podbeskidzia.

Obszar to jak wiadomo piękny, dobrze 
się rozwijający i będący dla wielu osób 
idealnym miejscem do zamieszkania. Co 
jeszcze? Bez wątpienia wyróżnia go także 
obfitość zwierzyny. Tu zatrzymujemy się 
nieco dłużej...

W maju tego roku w Wiśle Malince wataha 
wilków zaatakowała stado pasących się 
owiec. Drapieżniki rozszarpały i zagryzły 
dokładnie szesnaście zwierząt. Kilka tygo-
dni temu nastąpił kolejny „zorganizowa-
ny” atak. Tym razem na granicy powiatu 
bielskiego dziki ruszyły na pola uprawne, 

niszcząc je w znaczącej większości. Go-
spodarz rozległego terenu ową dewastację 
odkrył, ale na tyle późno, iż skompliko-
wane było już staranie się o należne od-
szkodowanie.

Rolnicy przyznają, że właśnie wolno ży-
jące zwierzęta, przede wszystkim dziki, 
wilki, jelenie, ale nawet i psy, są dla nich 
coraz większym utrapieniem. Problem – 
delikatnie rzecz ujmując – nie jest ła-
twy do rozwiązania. Obecności dzikich 
zwierząt w bliskości gospodarstw sprzyja 
znaczny poziom zurbanizowania regio-
nu, wszak przemieszczają się one nie ina-
czej, jak w kierunku rozlicznych gruntów 
rolnych. A gospodarka łowiecka rządzi 
się swoimi prawami. Wilki są w Polsce 
pod ochroną, dodatkowo w myśl aktual-
nie obowiązujących przepisów odstrzał 

zwierzyny przez myśliwych możliwy jest 
w odległości nie mniejszej niż 150 metrów 
od zabudowań.

Czy więc przywołanym powyżej sytuacjom 
można w jakikolwiek sposób zaradzić? 
Zmiana prawa? Redukcja pogłowia wil-
ka? Na ten moment jednego „złotego środ-
ka” szukać próżno. Mamy za to wymowne 
liczby. W powiatach bielskim, żywieckim 
i cieszyńskim grasuje wedle szacunków ok. 
200 wilków, które tylko w ciągu doby prze-
mierzyć mogą nawet 60 km. Za to dziki 
w stadzie spędzić potrafią cały okres we-
getacyjny w większych rozmiarów polach, 
zwłaszcza szczególnie narażonej na znisz-
czenia kukurydzy. Ledwie 1 hektar to stra-
ta pieniężna rzędu kilku tysięcy złotych.

REDAkTOR
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nartorolkowy Puchar
Kamila Boczkowska z Jeleniej 

Góry i Dominik Bury z Istebnej 
odebrali okazałe puchary od Wójta 
Gminy Jasienica Janusza Pierzyny 
za zwycięstwo w I Jasienickim Bie-
gu na Nartorolkach o Puchar Polski.

Po raz pierwszy w sobotę 14 
września w Międzyrzeczu Dol-
nym w gminie Jasienica odbyły 
się zawody w biegach na narto-
rolkach, stanowiące trzecie zawo-
dy, wliczane do Pucharu Polski. 
W rywalizacji wzięło udział po-
nad 80 zawodników, a zmagania 
rozegrano na terenie Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicz-
nej. Wystartowali w nich wszyscy 
reprezentanci kadry narodowej 
A mężczyzn w biegach narciar-
skich: Maciej Staręga, Dominik 
Bury, Kamil Bury, Mateusz Hara-
tyk, Dawid Damian, Michał Skow-
ron oraz Kacper Antolec.

Zawodnicy startowali w kate-
goriach: młodziczka rocznik: 2004 
i 2005 - dystans: 5 km, młodzik 
rocznik: 2004 i 2005 - dystans: 
5 km, juniorka młodsza rocznik: 
2002 i 2003 - dystans: 7,5 km, ju-

nior młodszy rocznik: 2002 i 2003 
- dystans: 10 km, juniorka, rocz-
nik: 2000 i 2001, seniorka 1999 
i starsze - dystans: 10 km, junior 
rocznik: 2000 i 2001, senior 1999 
i starsi - dystans: 15 km, oraz kadra 
Polski juniorów.

Rozgrywki prowadzone były 
techniką dowolną. Celem zawodów 
jest popularyzacja narciarstwa bie-
gowego, biegów na nartorolkach 
oraz forma przygotowania do se-
zonu zimowego. Dekoracji dokonał 
m.in. wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Zakończenie uświetnił 
występ Zespołu „Blach Kapela”.

Tegoroczny cykl Pucharu Polski 
obejmuje 6 edycji: w Tomaszowie 
Lubelskim, Jeleniej Górze, Jasie-
nicy, Bystrej, Sokółkach, a finał 
Pucharu Polski zaplanowano na 
pierwszy weekend październi-
ka w Ptaszkowej. Organizatorem 
zawodów był Śląsko-Beskidzki 
Związek Narciarski, Wójt Gmi-
ny Jasienica oraz Polski Związek 
Narciarski. Zawody zostały prze-
prowadzone zgodnie z NRS i wy-
tycznymi PZN. (UGJ)

… i w mieŚcie
– Każde wsparcie finansowe 
z zewnątrz trzeba docenić, 
bo stanowi istotne odciążenie 
dla budżetu miasta – mówi 
Przemysław Drabek, wice-
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej, który 
odebrał promesę przeznaczo-
ną na modernizację dróg na 
terenie samego Miasta Biel-
sko-Biała.

Tutaj, dzięki przyznanym 
środkom z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysoko-
ści ponad 3 mln zł, zostanie 
rozbudowana ulica Gen. Sosn-
kowskiego wraz z odcinkiem 
ul. Grondysa. To ważny re-
jon miasta, wszak w pobliżu 
znajdują się gęsto zaludnione 
osiedla mieszkaniowe, a tak-
że kilka obiektów służących 
bielszczanom i mieszańcom 
całego regionu, m.in. Szpital 
Wojewódzki, basen Troclik 
czy hala pod Dębowcem.

Przemysław Drabek podkre-
śla, że miliony przekazane mia-
stu są znakomitą informacją dla 
samorządu. – Mamy pełną świa-
domość tego, że potrzeby w za-
kresie poprawy infrastruktury 

drogowej są ogromne. Przez lata 
zaniedbane zostały zwłaszcza 
drogi osiedlowe poza ścisłym 
centrum miasta – wyjaśnia wice-
przewodniczący Rady Miejskiej.

Jak dodaje, środki zaosz-
czędzone w miejskim budżecie 
dzięki rządowemu dofinanso-
waniu, powinny zostać wydat-
kowe na przynajmniej takim 

samym poziomie właśnie na 
drogi znajdujące się na biel-
skich osiedlach. – To jeden 
z moich postulatów już czę-
ściowo realizowanych, aby 
decyzje odnośnie najbardziej 
potrzebnych modernizacji 
dróg pozostawić poszczegól-
nym Radom Osiedli – mówi 
Przemysław Drabek. (R)

RegiOn

lePsze droGi w Powiecie...
Aż 19 mln zł dofinansowania 
przyznanych zostało z rządo-
wego Funduszu Dróg Samo-
rządowych na modernizację 
dróg zlokalizowanych w po-
wiecie bielskim.

Ponad połowę środków ze 
wspomnianej puli – dokładnie 
to niemal 12 mln zł – otrzy-
mał Powiat Bielski na drogi 
na terenie gmin regionu. Takie 
wsparcie finansowe pozwoli 
na modernizację dwóch istot-
nych komunikacyjnie dróg dla 
mieszkańców Ziemi Bielskiej. 
Inwestycje, o których mowa, 
przeprowadzone będą na uli-
cy Krakowskiej w Hecznaro-
wicach, gdzie przewidziano 
kontynuację prac na kolejnym 
odcinku długości ok. 2,5 km 
przy granicy z Kętami, oraz 
na ul. Krakowskiej w Bestwi-
nie. – Są to drogi przelotowe, 
z wielu względów o znacze-
niu niemalże strategicznym, 
a jednocześnie wymagające 
poniesienia dużych nakładów 
finansowych – mówi starosta 
bielski Andrzej Płonka.

W poniedziałek 9 września 
promesy dla Powiatu Bielskie-

go odebrał wicestarosta Grze-
gorz Szetyński. Otrzymali je 
także wójtowie i burmistrzowie 
gmin powiatu bielskiego. Bur-
mistrz Szczyrku Antoni Byrdy 
zapowiedział remont znajdu-
jącej się w kiepskim stanie ul. 
Poziomkowej, prowadzącej 
w kierunku hotelu Klimczoku 
w Biłej. Z Funduszu Dróg Sa-
morządowych zagwarantowa-
ne zostało na ten cel przeszło 
120 tys. zł. Wójt Kóz Jacek 
Kaliński odebrał z kolei pro-
mesę rzędu nieco ponad 1,3 
mln zł na przebudowę ul. Pod 
Grapą, na odcinku od ul. Topo-
lowej do ul. Chmielowej wraz 
z obiektem mostowym.

W gminie Buczkowice mo-
dernizacji za łączną kwotę ok. 
570 tys. zł podlegać będzie kil-
ka dróg w różnych sołectwach 
– odpowiednio ul. Akacjo-
wa i Młyńska w Buczkowi-
cach, ul. Bieszczadzka i Cicha 
w Godziszce oraz ul. Kroku-
sów, Wierzbowa, Jastrzębia 
i Cedrowa w Rybarzowicach. 
Gmina Porąbka dostała pie-
niądze na poziomie 1,1 mln 
zł na remont ul. Wczasowej 
w Kobiernicach, ul. Szkolnej 
w Bujakowie i ul. Zielonej 
w Czańcu. Prawie 260 tys. zł 
trafiło natomiast na realizację 
zadań drogowych w gminie 
Wilkowice. (MA)

tarG Powrócił

W rozmaite s tarocie 
można było zaopatrzyć się 
w sobotę 24 sierpnia przy 
jaworzańskim amfiteatrze. 
W ten oto sposób do Ja-
worza powróciła po kilku 
latach inicjatywa organizo-
wania Pchlego Targu.

To przedsięwzięcie w la-
tach ubiegłych angażowało 
spore grono mieszkańców. 
Przybywali na targ, aby po-
zbyć się cennych, ale nie-
potrzebnych staroci. Dla 
pasjonatów była to natomiast 
doskonała sposobność, aby 
zaopatrzyć się w ciekawe 
przedmioty – od ubrań i in-
nych elementów garderoby 
począwszy, poprzez akceso-

ria codziennej użyteczności, 
aż po zabytkowe lampy, na-
czynia, sprzęty czy wreszcie 
zabawki i książki.

Dlatego też już trwają 
przymiarki, by Pchli Targ 
w Jaworzu powrócił jako 
systematycznie organizowa-
ne wydarzenie, tym bardziej 
przy pozytywnym oddźwię-
ku społecznym. – Zwłasz-
cza okres letni jest dla takiej 
inicjatywy sprzyjający. Po 
dużym zainteresowaniu wi-
dać taką potrzebę, zresztą 
wznowienie Pchlego Targu 
wyszło od jednej z naszych 
mieszkanek – mówi wójt Ja-
worza Radosław Ostałkie-
wicz. (R)
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Jeszcze kilka lat temu Pchli Targ w Jaworzu odbywał się cyklicznie. 
Wiele wskazuje na to, że ta inicjatywa na stałe powróci do kalendarza 
wydarzeń.

Wcześniejsza modernizacja odcinków ul. krakowskiej w gminie Wilamowice 
znacząco poprawiła stan drogi.
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Przemysław Drabek odebrał promesę na modernizację drogi wraz z innymi 
samorządowcami regionu.
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wicePremier  
na budowie hali

Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Jarosław Gowin wizytował budowę hali sporto-
wej bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Jarosław Gowin podczas wizyty 12 września 
w ATH spotkał się z władzami uczelni. Głównym 
celem było odwiedzenie placu budowy hali sporto-
wej, współfinansowanej ze środków ministerialnych. 
Na budowę hali gimnastycznej Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przekazało 9,4 mln zł.

– Nie miałem żadnych wątpliwości, że roz-
wój polskiej nauki i polskiej gospodarki wyma-
ga inwestowania w takie uczelnie, jak Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Te 
uczelnie położone z dala od głównych metropolii 
akademickich odgrywają kolosalną rolę jeśli cho-
dzi o rozwój poszczególnych regionów. Dla Pod-
beskidzia Akademia Techniczno-Humanistyczna 
jest warunkiem dynamicznego rozwoju – powie-
dział wicepremier Jarosław Gowin.

Podczas oglądania hali sportowej, wicepremierowi 
towarzyszyli prorektor ds. studenckich i kształcenia 
prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk, kanclerz ATH 
Łukasz Siekliński oraz przewodniczący Rady Uczel-
ni Andrzej Graboś. W spotkaniu udział wzięli także 
senatorowie Tadeusz Kopeć oraz Andrzej Kamiński.

Hala sportowa w kampusie Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej ma być oddana do użytku 
w grudniu 2019 r. (MS)
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