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Termomodernizacja budynków gminnych
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Modernizacje ulic i poprawa stanu nawierzchni

Ogólnopolskie spotkanie branży informatycznej

W gminach trwają ostatnie tegoroczne 
prace na drogach, a tych nie brakowa-
ło. Samorządowcy naszego regionu za-
biegają o pozyskanie z różnych źródeł 
dofinansowania do modernizacji ulic.

str. 9, 11, 13, 16, 17

Sukces odbywających się od kilku lat w 
Bielsku-Białej imprez dla programistów 
skłonił bielską społeczność tej branży do 
zorganizowania dużego tygodniowego fe-
stiwalu. Siedem intensywnych dni, blisko 
30 rozmaitych wydarzeń, 5 organizatorów 
i 22 partnerów – tak w liczbowym skrócie 
wyglądał tegoroczny „BBDays4.IT”.
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BezpŁaTne piSMO prOMOCYJne
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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

PSL ma rozwiązania
O pakcie dla zdrowia, małej przedsiębiorczości i zielonej energii mówił prezes Polskiego Stronnictwa 

Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który w poniedziałek 7 października na zaproszenie lidera 

beskidzkich ludowców Mirosława Szemli odwiedził Ziemię Bielską.
Władysław Kosiniak-Ka-

mysz, w towarzystwie Mi-
rosława Szemli, „jedynki” 
na liście Koalicji Polskiej 
w regionie, wizytę w Bielsku-
-Białej rozpoczął od rozmów 
z mieszkańcami. Spostrze-
żeniami podzielił się już na 
wstępie krótkiego briefingu 
na Placu Chrobrego. – Dwie 
panie emerytki, z którymi mie-
liśmy przyjemność rozmawiać, 
podkreśliły, że chcą tylko tego, 
aby było wreszcie spokojniej. 
Jak to ładnie stwierdziła: 
„żyjemy wszyscy pod jed-
nym niebem”. I rzeczywiście 
umiejętność porozumiewania 
się i wyciągania wniosków po-
winny być obowiązkowe dla 
całej klasy politycznej – mó-
wił prezes PSL. – Nie chodzi 
wcale o to, aby we wszystkim 
się zgadzać, ale potrafić pro-
wadzić mądry dialog, a nawet 
spór, ale w sposób konstruk-
tywny. W różnorodności siła, 
oczywiście pod warunkiem, że 
w niej odnajduje się jedność – 
dodał Kosiniak-Kamysz.

Odnosząc się do założeń 
stricte programowych w kon-
tekście zbliżających się wybo-
rów parlamentarnych, zwrócił 
szczególną uwagę na trzy za-
gadnienia. Za priorytetową pre-
zes PSL ocenił kwestię ochrony 
zdrowia, przybliżając najważ-
niejsze aspekty tzw. paktu 
dla zdrowia, proponowanego 
przez Koalicję Polską. Zakła-
da on m.in. zwiększenie wydat-
ków na ten cel do poziomu 6,8 
proc. PKB, podniesienie wyna-

grodzeń pielęgniarek i innych 
pracowników służby medycz-
nej czy poprawę dostępności do 
leczenia onkologicznego oraz 
zawodów medycznych w Pol-
sce. – Musimy wszyscy uderzyć 
się w pierś, że przez tyle lat nie 
udało się właściwie uporządko-
wać służby zdrowia. Tymcza-
sem to temat absolutnie ponad 
partyjnymi podziałami. Pakt dla 
zdrowia, na który się powołu-
jemy, zawiera konkretne roz-
wiązania i podpisanie go przez 

wszystkie partie byłoby bardzo 
dobrym krokiem – uważa Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił, koniecz-
ne jest również dostrzeżenie 
problemów, z jakimi zmagają 
się przedsiębiorcy, zwłaszcza 
ci posiadający niewielkie fir-
my. Koalicja Polska postuluje 
przede wszystkim wprowa-
dzenie dobrowolnej składki 
odprowadzanej do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. – 
Aktywności przedsiębiorców 

nie wolno w żadnej mierze 
tłamsić. To sól naszej pol-
skiej ziemi. Ich rozwój daje 
wielorakie korzyści, dlatego 
należy stwarzać jak najlep-
sze warunki do prowadzenia 
różnorodnej działalności go-
spodarczej – stwierdził pre-
zes PSL.

Przedstawił także najistot-
niejsze punkty tzw. paktu dla 
zielonej energii. Wspomniał 
o potrzebie wprowadzenia 
transformacji energetycznej, 
rozumianej jako tani prąd, 
czyste powietrze i bezpie-
czeństwo energetyczne. Plan 
zakładany przez PSL przewi-
duje w owym zakresie m.in. 
uzyskanie poziomu 50 proc. 
energii pochodzącej z Od-
nawialnych Źródeł Energii 
do 2030 roku i stopniowej 
redukcji paliw kopalnych. – 
Sprawy związane z energe-
tyką są w ścisłej korelacji ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem 
Polski oraz jej mieszkańców 
– mówił Kosiniak-Kamysz. 
– Jednym z symboli polsko-
ści jest zdrowa żywność. To 
nie tylko wartość sentymen-
talna, ale i gospodarcza, taka 
marka eksportowa ceniona 
również na rynkach zagra-
nicznych. Znani powinni-
śmy być nie tylko z produkcji 
samochodów czy nowocze-
snych technologii, ale właśnie 
ekologicznej żywności, która 

odznacza się wysoką jakością 
– zaznaczył.

Podczas spotkania w Biel-
sku-Białej prezesowi PSL 
towarzyszyli kandydaci do 
Sejmu z listy Koalicji Polskiej 
w okręgu nr 27 w nadchodzą-
cych wyborach parlamentar-
nych, na czele z „jedynką” 
Mirosławem Szemlą. – To lu-
dzie sprawdzeni, mający już 
swoje doświadczenia. Co waż-
ne, gospodarni, zaradni, a jed-
nocześnie odznaczający się 
otwartością i szacunkiem dla 
drugiego człowieka – stwier-
dził lider listy Koalicji Polskiej 
w regionie. (R)
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Do trzech razy Sztuka…

SoLiDarność w bieLSkim hutchinSonie
– Od dawna mówiło się w zakładzie, że źle 
się dzieje, że trzeba coś zrobić, coś zmienić. 
W końcu postanowiłem zająć się tą sprawą 
– mówi Mieczysław Bienias, 34-letni magazy-
nier z bielskiego zakładu spółki Hutchinson 
Poland. Sprawą zajął się skutecznie – dwa 
miesiące temu w jego zakładzie powstała 
„Solidarność”. Dziś należy do niej ponad 
350 pracowników!

Mietek Bienias pracuje w bielskim Hutchin-
sonie od czterech lat. Doskonale wie, co trzeba 
poprawić, by przestało „źle się dziać”. – Przede 
wszystkim zarobki, które balansują na pozio-
mie płacy minimalnej. Jeśli to się znacząco nie 
poprawi, to nadal ludzie będą uciekać, bo nie 
ma problemu, by znaleźć lepiej płatną i lżejszą 
pracę. Druga sprawa to organizacja pracy, która 
w wielu przypadkach szwankuje. Do tego do-
chodzą warunki bhp. Ludzie narzekają, odcho-
dzą. W zakładzie coraz więcej jest pracowników 
ze Wschodu, trafiających tu głównie z agen-
cji pracy tymczasowej – opowiada. Dodaje, że 
w przeszłości już dwukrotnie były podejmo-
wane próby założenia związków zawodowych 
– obie zduszone w zarodku. – Do trzech razy 
sztuka – uśmiecha się Bienias.

Znalazł kilku kolegów, którzy też postano-
wili pociągnąć ten temat. Wystawili się, ale 
uznali, że nie mają nic do stracenia. Równo-
cześnie Mietek zaczął przeglądać internet. Wy-
szukał kontakty na podbeskidzką „Solidarność”. 
Dlaczego akurat ten związek? – Dla mnie to 
było oczywiste. „Solidarność” to marka sama 
w sobie: największy, najsprawniejszy związek 
z piękną historią i perspektywami na przyszłość 
– wymienia Bienias. Poczytał trochę w interne-
cie, potem wybrał się do siedziby związku na 
ulicy Asnyka. Trafił na przewodniczącego Re-
gionu Marka Bogusza. Dowiedział się wszyst-
kiego, co potrzeba… 

Wkrótce w zakładzie powstała 13-osobowa 
grupa założycielska. Pod koniec lipca odbyło 
się zebranie założycielskie, na którym wybrano 
władze Komisji Zakładowej. Mietek został prze-
wodniczącym, a jego zastępcami Marcin Rolski 
(będący jednocześnie sekretarzem KZ) i Arka-

diusz Horecki (pełniący też funkcję skarbnika). 
Tego samego dnia poinformowali dyrekcję za-
kładu o powstaniu „Solidarności”. Równocze-
śnie poszła po zakładzie szeptana, powtarzana 
wszędzie informacja, że powstały związki za-
wodowe, że wreszcie załoga ma szansę mieć 
swego reprezentanta do rozmów z pracodawcą. 
Niemal natychmiast mieli pierwszych dwieście 
deklaracji. Do dzisiaj mają ich już ponad 350. 
To najlepiej świadczy o tym, że pracownicy cze-
kali na swą reprezentację, że potrzebują związ-
ku zawodowego.

Młodzi związkowcy są już po pierwszych 
roboczych spotkaniach z przedstawicielami 
pracodawcy. Na razie organizują strukturę 
w zakładzie – czekają na przyznanie tablicy 
ogłoszeń i pomieszczenia na biuro, bo na razie 
są bezdomni. Chcą też wybrać delegatów z po-
szczególnych wydziałów, by sprawniej działać 
i mieć lepszy kontakt z załogą. Przymierzają 
się też do wyboru swego społecznego inspek-
tora pracy. Już zapowiadają, że ten będzie miał 
sporo pracy. Nawiązali też kontakty z innymi 
zakładami Hutchinsona w Polsce – w Żywcu, 
Łodzi, Dębicy. Liczą na wymianę doświad-
czeń, a równocześnie na stworzenie wspólnej 
płaszczyzny do przyszłych działań i wystąpień 
do pracodawcy.

– Mamy nadzieję, że już wkrótce załoga dostrzeże 
pierwsze efekty naszych działań – mówi Mieczysław 
Bienias, przewodniczący „Solidarności” w bielskim 
Hutchinsonie.

rocznica 
śmierci 
kSięDza  
Jerzego

w Służbach munDurowych

koniec monoPoLu związkowego 
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lip-
ca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy 
o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie 
Więziennej. Już w październiku funkcjona-
riusze będą mogli dowolnie wybierać, do ja-
kiego związku zawodowego chcą należeć.

Z punktu widzenia praw i wolności związ-
kowych członków tych formacji najistotniejszą 
zmianą wprowadzaną w trzech nowelizowanych 
ustawach jest odejście od narzuconego odgór-
nie monizmu związkowego na rzecz swobody 
w zakładaniu i przystępowaniu do związków 
zawodowych funkcjonariuszom Policji, Straży 
Granicznej oraz Służby Więziennej.

Do związków zawodowych działających 
w tych formacjach zastosowanie znajdą general-
ne zasady wynikające z przepisów prawa pracy, 
w tym w szczególności ustawy o związkach za-
wodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych, jednakże z pewnymi modyfikacjami.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
1) określone w przepisach prawa uprawnie-

nia w sprawach indywidualnych przysługują 

zakładowej organizacji związkowej, jeżeli jej 
członkiem jest co najmniej jeden funkcjona-
riusz odpowiedniej formacji inny niż ten, któ-
rego w danej sprawie reprezentuje zakładowa 
organizacja związkowa;

2) uprawnienie, o którym mowa w art. 19 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach za-
wodowych, przysługuje związkowi zawodo-
wemu, którego terytorialny zakres działania 
obejmuje co najmniej obszar terytorialnego dzia-
łania odpowiednio komendanta wojewódzkiego 
Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej 
lub dyrektora okręgowego Służby Więziennej;

3) funkcjonariusz może być członkiem mię-
dzyzakładowej organizacji związkowej, której 
zakresem działania objęte są wyłącznie jednostki 
organizacyjne danej służby.

Nowelizacja przewiduje także zakaz łączenia 
funkcji związkowych z określonymi stanowiska-
mi w służbach (np. takich, które obsadzane są 
w drodze powołania, czy też dyrektora komórki 
organizacyjnej, jego zastępcy albo naczelnika).

Utrzymany został zakaz strajku funkcjona-
riuszy w każdej z formacji.

kanDyDaci PierwSzego wyboru… 

PrzeDwyborcze SPotkanie

W trakcie ostatniego posiedzenia podbe-
skidzkiego Zarządu Regionu, które odbyło się 
30 września, gośćmi związkowców byli kandy-
daci Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych 
wyborach parlamentarnych: poseł i wiceminister 
rodziny Stanisław Szwed, senator Andrzej Ka-
miński oraz obecny wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Bielska-Białej Przemysław Drabek.

W trakcie spotkania kandydaci podsumowali 
mijającą kadencję parlamentarną, mówiąc  o rzą-
dowych decyzjach realizujących postulaty „So-
lidarności” oraz o programie wyborczym PiS. 
Odpowiadali też na pytania związkowców, do-
tyczące tych żądań, które do tej pory nie docze-
kały się załatwienia. To między innymi sprawa 
powiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy 
oraz kwestia wskaźnika naliczania zakładowego 
funduszu socjalnego.

– Nie podjęliśmy żadnego stanowiska czy 
przedwyborczego apelu, ale jest oczywiste, że 
kandydaci PiS są dla członków „Solidarno-
ści” kandydatami, że tak to określę, pierwsze-

go wyboru. Ich program jest nam najbliższy, 
a dotychczasowe działania, w tym trudny, ale 
rzeczywisty dialog o naszych żądaniach, napa-
wają nadzieją na przyszłość – powiedział po 
spotkaniu szef podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marek Bogusz.

Podsumowując ostatnie cztery lata rządów 
Prawa i Sprawiedliwości przypomniał m.in. 
przywrócenie wieku emerytalnego na pozio-
mie 60 i 65 lat, radykalne ograniczenie stoso-
wania umów śmieciowych, stałe podnoszenie 
płacy minimalnej, likwidację tzw. syndromu 
pierwszej dniówki, stopniową likwidację han-
dlu w niedziele, a także wprowadzanie progra-
mów społecznych i prorodzinnych. – W ciągu 
poprzednich dwóch kadencji trwała nieustan-
na szarpanina z rządem PO-PSL i stopniowe 
ograniczanie praw i uprawnień pracowniczych, 
czego najbardziej drastycznym dowodem było 
podniesienie wieku emerytalnego. Naprawdę 
nie mamy zbytniego wyboru – podkreśla Ma-
rek Bogusz.

Podczas spotkania związkowców z kandydatami PiS – od lewej: Przemysław Drabek, wiceprzewodniczący ZR 
Andrzej Madyda, Andrzej Kamiński, Stanisław Szwed i szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

W sobotę 19 październi-
ka 2019 roku, w 35. rocz-
nicę śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki, Patrona „Soli-
darności”, Zarząd Regionu 
Podbeskidzie organizuje wy-
jazd na uroczystości w ko-
ściele św. Stanisława Kostki 
na warszawskim Żoliborzu. 
Serdecznie zapraszamy 
związkowców oraz członków 
ich rodzin! Zapisy już się 
kończą – ilość miejsc ogra-
niczona.

W tym samym dniu uro-
czystości ku czci bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki odbędą się 
w kościele Niepokalanego 
Serca NMP w Wieprzu koło 
Żywca. Początek o godz. 
17.00.



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 10 (453) z 8 października 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

Źle się dzieje w „Pediatryku”
Od pewnego czasu w mediach – także ogól-

nopolskich – głośno jest o bielskim Szpitalu 
Pediatrycznym. Dziennikarze alarmują, że źle 
się dzieje w tej placówce. Niektórzy przestrze-
gają, że w wyniku obecnych perturbacji szpital 
może zostać zamknięty. Szpitalna „Solidarność” 
apeluje do dyrekcji i organu założycielskiego 
tej placówki o jak najszybsze podjęcie radykal-
nych działań, mających uzdrowić tę sytuację. 
Związkowcy podkreślają  jednak, że przyczyny 
konfliktu leżą w zupełnie innym miejscu niż to, 
które opisują media…

– Od co najmniej czterech lat trwa konflikt 
osobowy między pielęgniarkami a lekarzem, 
będącym także ordynatorem jednego ze szpi-
talnych oddziałów. Pojawiają się zarzuty o fa-
talnej współpracy i mobbingu. Jako związki 
zawodowe nie mogliśmy w tej sprawie milczeć 
tym bardziej, że lekarz przedstawia całkowicie 
inne podłoże konfliktu, a na dodatek stara się 
go upolitycznić – mówi Irena Faruga, szefowa 
„Solidarności” Szpitala Pediatrycznego. Wraz 
z przedstawicielami drugiej organizacji związ-
kowej, działającej w tej placówce, zawiadomiła 
o tej chorej sytuacji i o pojawiających się zarzu-
tach nie tylko Państwową Inspekcję Pracy i pro-
kuraturę, ale także Komisję Etyki Zawodowej 
przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej. Ta ostatnia 
wyraziła już zgodę na zwolnienie z pracy leka-
rza, na którym ciążą zarzuty o mobbing. Widać 
uznano pojawiające się oskarżenia za wystar-
czająco poważne i wiarygodne.

W szpitalu panuje fatalna atmosfera. Wypo-
wiedzenia złożyła zarówno grupa pielęgniarek, 
jak też lekarzy solidaryzujących się ze swym 
kolegą. Z kolei medyk, który wydaje się być 
głównym problemem szpitala, rzuca na prawo 
i lewo oskarżenia, milcząc w jednej sprawie: 
zarzutów o mobbing.

– Ta chora sytuacja odbija się na naszej pra-
cy. Szpital prezentowany jest w mediach – deli-
katnie mówiąc – w niekorzystnym świetle. Jego 

funkcjonowanie nie jest na razie zagrożone, ale 
nie można wykluczyć, że przy eskalacji kon-
fliktu mogą się pojawić poważne perturbacje 
w codziennym funkcjonowaniu poszczególnych 
oddziałów. Trzeba jak najszybciej radykalnie 
zamknąć tę sprawę. Tego oczekujemy zarów-
no od dyrekcji, jak i organu założycielskiego 
– podkreśla szefowa szpitalnej „Solidarności”.

– Z niepokojem obserwujemy konflikt w biel-
skim Szpitalu Pediatrycznym. Zarzuty o mob-
bing są zbyt poważne, by próbować zamieść je 
pod dywan. Trudno oprzeć się wrażeniu, że cała 
sprawa rozbija się o jedną konfliktową osobę. 
Nie można dopuścić, by taka sytuacja miała za-
grozić funkcjonowaniu tego szpitala. To może 
się odbić na sytuacji zarówno pracowników tej 
placówki, jak też jej małych pacjentów. Czeka-
my na zdecydowane posunięcia dyrekcji szpi-
tala. W razie potrzeby zdecydowanie poprzemy 
wszelkie działania naszych koleżanek i kolegów 
z bielskiego „Pediatryka” – mówi Piotr Gołąb, 
przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony 
Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

W chwili zamykania numeru dotarły do nas 
informacje o tym, że dyrekcja Szpitala Pedia-
trycznego podjęła decyzję o definitywnym roz-
staniu z lekarzem, który był przyczyną konfliktu 
w tej placówce. – Lepiej późno niż wcale. Oby 
to była prawda! – mówią związkowcy czekając 
na realizację tej decyzji.

Pożegnanie JanuSza bargieła
Dawni i obecni działacze podbeskidz-

kiej „Solidarności” wzięli udział w ostat-
nim pożegnaniu śp. Janusza Bargieła. Jego 
pogrzeb odbył się 17 września w kościele 
św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowi-
cach Krakowskich.

Przy urnie z prochami zmarłego 12 
września 2019 roku Janusza Bargieła sta-
nęły poczty sztandarowe Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” i MOZ 
NSZZ „Solidarność” FCA Poland. Podczas 
homilii w trakcie pogrzebowej mszy św. 
proboszcz parafii ks. kan. Grzegorz Klaja 
przypomniał działalność Janusza Bargieła 
w czasie zdelegalizowanej „Solidarności” 
i represje, jakie go za to spotykały. Kazno-
dzieja podkreślił, że była to realizacja za-
dania „Jeden drugiego brzemiona noście”, 
o którym mówił Ojciec Święty Jan Paweł 
II podczas homilii w Gdańsku w 1987 roku.

Na zakończenie mszy św. zmarłego po-
żegnał wieloletni przewodniczący podbe-
skidzkiej „Solidarności” Marcin Tyrna, 
przypominając działalność Janusza Bargie-
ła, jego odwagę i bezkompromisowość. Swe 
wspomnienie zakończył słowami wiersza 
Jerzego Narbutta:

„Którzy bezprawiu mówią nie,
to choćby nawet słabi byli,
to choćby nie najlepiej żyli,
solą tej ziemi są.
Tak Bóg prosto
po liniach pisze krzywych…”.
W pogrzebie uczestniczyło wielu dawnych 

i obecnych działaczy „Solidarności”, w tym 
osoby, które wraz z Januszem Bargiełem były 
represjonowane w stanie wojennym.

mirek biernot uPamiętniony 
w bazyLice

We wspaniałym bursztynowym Ołtarzu 
Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdań-
sku – świątyni zwanej Bastionem Solidarno-
ści – znalazł się srebrny listek, upamiętniający 
zmarłego w ubiegłym roku Mirosława Biernota, 
działacza „Solidarności” spółki Lotos Terminale 
w Czechowicach-Dziedzicach.

Bursztynowy ołtarz powstaje od kilkuna-
stu lat. Wśród darczyńców, przekazujących 
ofiary na ten cel, jest „Solidarność”, są spółki 
i instytucje, a zwłaszcza indywidualne osoby. 
Na jednym z liści winorośli, znajdującym się 
tuż przy tabernakulum, został wygrawerowany 
napis: „Mirosław Biernot – człowiek Solidar-
ności”. – W ten sposób chcieliśmy upamięt-
nić tę niezwykłą postać, nie tylko oddanego 
działacza związkowego, ale też dobrego czło-
wieka, wspaniałego męża, ojca, przyjaciela 
– mówi Krzysztof Nowicki, prezes spółki Lo-
tos Oil, jeden z inicjatorów tego upamiętnie-
nia. Oficjalna prezentacja listka odbyła się 
podczas mszy św., odprawionej 21 września 
przez proboszcza bazyliki ks. kanonika Lu-
dwika Kowalskiego.

W uroczystości uczestniczyli żona Mirosła-
wa Biernota, Małgorzata, i jego syn, Kamil, 
a także reprezentacja podbeskidzkiej „Solidar-
ności” z przewodniczącym ZR Markiem Bogu-
szem oraz przedstawiciele macierzystej komisji 
Mirosława Biernota – Międzyzakładowej Or-
ganizacji Związkowej czechowickiej spółki 
Lotos Terminale z przewodniczącym Adamem 
Sobczykiem. Nie zabrakło pocztów sztandaro-
wych Zarządu Regionu i „Solidarności” Lotos 
Terminale. Obecni byli także reprezentanci za-

rządów spółek Lotosu – obok wspomnianego 
Krzysztofa Nowickiego z Lotos Oil także pre-
zesi Tadeusz Szkudlarski z Lotos Terminale 
i Bartłomiej Łęgowski z RCEkoenergia.

– Mirek był doskonałym związkowcem, 
sprawdzonym zwłaszcza w trudnym czasie 
przekształceń spółek Grupy Lotos, a przy 
tym wspaniałym kolegą. Z pewnością swym 
życiem i pracą zasłużył na tak niezwykłe 
upamiętnienie – powiedział Marek Bogusz 
po zakończeniu uroczystości w bazylice św. 
Brygidy.

Żona i syn Mirka Biernota wraz ze związkowcami i 
pracodawcami ze spółek Lotosu  pod bursztynowym 
ołtarzem w kościele św. Brygidy.

zakłaDowy funDuSz SocJaLny 

wskaŹNik trOCHę wyŻszy
Senat przyjął bez poprawek rządową noweli-

zację ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, ustalającą podstawę wskaźnika nali-
czania funduszu wg przeciętnego wynagrodzenia 
z drugiej połowy 2014 roku. To korzystniejsze od 
pierwotnej propozycji rządu, który za podstawę 
wskazywał przeciętne wynagrodzenie z pierwszej 
połowy roku 2014. To efekt negocjacji „Solidar-
ności” z rządem i choć oczekiwany był większy 

wzrost, obecną nowelizację należy traktować jako 
umiarkowany sukces Związku.

Zgodnie z ustawą wskaźnik naliczania za-
kładowego funduszu socjalnego określa się 
w odniesieniu do przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej. Powinien być 
corocznie waloryzowany, jednak przez 8 lat był 
zamrożony na poziomie z 2012 roku.

„Solidarność” zdecydowanie zabiega o jak 
najszybsze nadrobienie zaległości. Postulat ten 
umieściła jako jeden z głównych w ramach 
tzw. Piątki „Solidarności”.
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pOWiat BiELSKi

JubiLeuSz, haLa, imię
Okazję do świętowania miała w środę 25 września Szkoła Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach. Mija 20-lecie jej 

działalności, które zbiegło się z otwarciem nowoczesnej hali sportowej i nadaniem placówce zaszczytnego imienia Beskidzkich Olimpijczyków.

Na wstępie uroczystości, 
już po odegraniu hymnu pań-
stwowego i występie teatral-
nym uczniów SMS Sportów 
Zimowych, którzy w ciekawy 
sposób zademonstrowali dys-
cypliny uprawiane w placów-
ce, głos zabrał dyrektor szkoły 
Jarosław Konior. Podziękował 
wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do powstania placówki 
przed laty, wspierali jej funk-
cjonowanie i systematyczny 
rozwój, aż po budowę nowej 
hali sportowej. Podkreślił, że 
w szkole stawia się nie tylko 
na sport, ale troszczy również 
o edukację młodego pokolenia. 

– Jesteśmy dumni w szczegól-
ności z tego, że nasza szkoła 
wykształciła i przygotowała 
do rywalizacji na najwyższym 
poziomie już 16 olimpijczyków 

– zaznaczył dyrektor Konior.
Wzruszającym momen-

tem była dla wielu zgroma-
dzonych na uroczystości 
multimedialna prezentacja 
przygotowana przez samych 
uczniów. W skrócie pozwoli-
ła ona na ukazanie 20-letniej 
historii Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego, stacjonującej 
aktualnie w Buczkowicach.

Jednym z kulminacyjnych 
punktów było przecięcie wstę-
gi, które zainicjowało oficjal-
nie funkcjonowanie nowej 
hali sportowej. W tej cere-
monii udział wzięli: starosta 
bielski Andrzej Płonka, poseł 
Jacek Falfus, prezes Polskiego 
Związku Narciarskiego Apolo-
niusz Tajner, pierwsza dyrek-
tor szkoły Urszula Śliwa-Gluza 
oraz obecny dyrektor Jarosław 
Konior. Następnie poświęce-
nia obiektu dokonał ks. biskup 
Piotr Greger.

Uroczys tość  szko lną 
uświetniło nadanie SMS Spor-
tów Zimowych zaszczytnego 
imienia Beskidzkich Olimpij-

czyków. Stosowną uchwałę 
Rady Powiatu Bielskiego od-
czytał przewodniczący tego 
gremium Jan Borowski, któ-
ry wraz z prezesem Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego An-
drzejem Kraśnickim odsło-
nił pamiątkową tablicę. – To 
wydarzenie na stałe zapisze 
się w historii polskiego spor-
tu. Wszyscy mamy nadzieję, 
że dzięki absolwentom szkoły 
doczekamy się kolejnych olim-
pijczyków – podkreślił prezes.

Zabraknąć nie mogło rzecz 
jasna podziękowań od szkol-
nej społeczności dla tych osób, 
które w największej mierze 
współpracowały przez lata dla 
dobra SMS-u. Dyrektor Jaro-
sław Konior docenił starostę 
Andrzeja Płonkę, posła Jacka 
Falfusa, prezesa Apoloniusza 
Tajnera, przewodniczącego 
Jana Borowskiego, prezesa 
Andrzeja Kraśnickiego, dy-
rektor Urszulę Śliwę-Gluza, 
prezesa Śląsko-Beskidzkie-

go Związku Narciarskiego 
Andrzeja Wąsowicza oraz pre-
zesa Beskidzkiej Rady Olim-
pijskiej Tadeusza Pilarza.

Słowa uznania oraz oko-
licznościowe patery otrzyma-
li natomiast olimpijczycy, a w 
przeszłości podopieczni SMS 
Sportów Zimowych – skoczko-
wie narciarscy Tomisław Taj-
ner, Piotr Żyła, Stefan Hula, 
Rafał Śliż, dwuboiści Paweł 
Słowiok, Szczepan Kupczak, 
Adam Cieślar, alpejczyk Maciej 

Bydliński, snowboardzistka Zu-
zanna Smykała oraz biegacze 
Maciej Staręga, Paweł Klisz, 
Maciej Kreczmer, Andrzej Nę-
dza-Kubiniec, Agnieszka Szy-
mańczak, Sylwia Jaśkowiec 
i Kornelia Kubińska.

W części wystąpień nie bra-
kowało słów uznania dla tak 
działającej szkoły. Z humorem 
o jej początkach opowiedziała 
dyrektor Urszula Śliwa-Glu-
za. Listy gratulacyjne odczytali 
m.in. wicewojewoda śląski Jan 

Chrząszcz oraz reprezentując 
premiera RP Mateusza Mora-
wieckiego – członek zarządu 
powiatu bielskiego Barba-
ra Adamska. Zanim wszyscy 
z radością udali się na zwie-
dzanie nowego kompleksu 
sportowo-edukacyjnego zło-
ty medal za zasługi dla ruchu 
olimpijskiego odebrał starosta 
Andrzej Płonka.

Warto dodać, że całą uro-
czystość uświetniła swoją 
obecnością kadra A polskich 
skoczków z Kamilem Stochem, 
Dawidem Kubackim, Jakubem 
Wolnym i trenerem Michalem 
Doleżalem na czele. (M)

ANDRZEj PŁONKA,
starosta bielski:

Te 20 lata funkcjonowania szko-
ły to długi okres. Doskonale pa-
miętam, z jakimi trudnościami 
borykaliśmy się, gdy jako powiat 
przejmowaliśmy ją i czyniliśmy 
usilne starania, aby doprowa-
dzić choćby do wydłużenia pro-
cesu treningowego młodych 
sportowców.
Dziś możemy szczycić się pla-
cówką o najwyższym wymiarze 
sportowym, szkolącą najlep-
szych z najlepszych. Bardzo 
się z tego cieszę, bo w naszym 
powiecie stawiamy na sport, 
dostrzegając to, jak jest waż-
ny. Równie istotne jest to, że 
nie zaniedbuje się tu edukacji. 
Zdawalności matur na poziomie 
wyższym aniżeli krajowy można 
tylko pogratulować uczniom i 
gronu pedagogicznemu.
Szkoła nosząca już teraz dumnie 
imię Beskidzkich Olimpijczyków 
systematycznie zyskuje coraz 
to lepszą bazę do trenowania. 
Nowoczesna hala z pełnym za-
pleczem to inwestycja, której 
nasza kuźnia talentów bardzo 
potrzebowała i niewątpliwie 
młodym zawodnikom będzie 
ona dobrze służyła.

Symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto nowoczesną halę sportową na potrzeby SMS. Wybudowano ją kosztem ponad 6 mln zł, przy czym 68 proc. 
kwoty stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, resztę dołożył Powiat Bielski, organ prowadzący placówkę.

Obecni uczniowie SMS zaprezentowali w formie teatralnej uprawiane 
dyscypliny sportu.

Na uroczystości pojawiła się Kadra A polskich skoczków m.in. z Kamilem 
Stochem i Stefanem Hulą.

Pierwsza dyrektor placówki Urszula Śliwa-Gluza uhonorowała olimpijczy-
ków-absolwentów SMS-u.

Starosta bielski Andrzej Płonka odebrał medal za zasługi dla ruchu olim-
pijskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu jan Borowski i prezes PKOl. Andrzej Kraśnicki 
odsłonili pamiątkową tablicę jako znak nadania szkole imienia Beskidzkich 
Olimpijczyków.
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kazania kS. 
zDziewoJSkiego

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Wi-
lamowicach w piątek 20 
września gościł dr Jana 
Rodaka, który prezento-
wał swoją nową książ-
kę „Kazania Grzegorza 
Jana Zdziewojskiego 
z Łasku”.

Promocja odbyła się 
w Wilamowicach, bo-
wiem ks. Zdziewojski 
właśnie w tutejszej pa-
rafii był proboszczem. 
Dr Rodak dedykował 
książkę innemu kapła-
nowi tej parafii – ks. 
prałatowi Michałowi Bo-
gucie, emerytowanemu 
proboszczowi w hołdzie 
za jego 50-letnią posługę 

kapłańską w Wilamowi-
cach.

Autor jest history-
kiem literatury, edytorem 
i przede wszystkim nie-
strudzonym badaczem 
działalności ks. Grzego-
rza Jana Zdziewojskie-
go z Łasku – kapłana, 
kaznodziei, poety, bi-
bliofila, a także budow-
niczego świątyń. Postaci 
wilamowskiego kapłana 
rodem z Łasku dr Jan 
Rodak poświęcił blisko 
22 lata swojego życia. 
Tą niezwykłą postać 
starał się przybliżyć ze-
branym, przedstawiając 
niezwykłe fakty z jego 
życia. (GR)

WYDaRZENia

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

raJD 
brązowego 
Liścia

Mimo deszczowej aury ponad 
400 dzieci ze szkół gminy powiatu 
bielskiego w niedzielę 5 paździer-
nika wzięło udział w tegorocznej 
XVIII edycji Powiatowego Jesien-
nego Rajdu „Brązowego Liścia”.

Meta rajdu została przygoto-
wana w Porąbce, imprezę zorga-
nizowały PTTK „Podbeskidzie” 
oraz Starostwo Powiatowe w Biel-
sku-Białej. Jak zwykle przyznano 
liczne nagrody. Główne trofeum 
– Puchar Starosty Bielskiego An-
drzeja Płonki – powędrował do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Czań-
cu, a wręczyli go Dorota Nikiel 
i Grzegorz Gabor, członkowie 
Zarządu Powiatu, Helena Byr-
dy-Przybyła, radna Rady Powia-
tu, Marek Czader, prezes PTTK 
Podbeskidzie, oraz jego zastępca 
Andrzej Kucia.

Warto podkreślić, że choć po-
goda była deszczowa, to na twa-
rzach uczestników cały czas gościł 
uśmiech. Na mecie dzieci i mło-
dzież wraz z opiekunami świetnie 
bawili się, biorąc udział w konkur-
sach rzutu ziemniakiem i strzałów 
kijem hokejowym na bramkę oraz 
w prezentacjach wokalnych. (R)

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

O Puchar Komendanta 
Miejskiego PSP w Bielsku-
-Białej rywalizowali straża-
cy z jednostek OSP powiatu 
bielskiego i miasta Bielsko-
-Biała. W klasyfikacji powia-
towej najlepszy czas sztafety 
i ćwiczenia bojowego zdoby-
ły drużyny męska i kobieca 
z OSP Hecznarowice.

Zawody przeprowadzono 
w sobotę 4 października na 

stadionie w Rudzicy. W tym 
samym miejscu od kilku lat 
zawody sportowo-pożarni-
cze rozgrywają też druho-
wie z największej gminnej 
organizacji OSP w regio-
nie – z Jasienicy. Tradycją 
stało się, że w zawodach 
udział biorą również stra-
żacy z zaprzyjaźnionej OSP 
Jaworze. Organizacji zawo-
dów powiatowych na proś-
bę Komendanta Miejskiego 

PSP w Bielsku-Białej bryg. 
Zbigniewa Mizery podjął się 
wójt gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna jako członek Za-
rządu Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Bielsku-Białej. 
Wystartowały w nich naj-
lepsze drużyny męskie i ko-
biece z powiatu bielskiego, 
które zwyciężyły wcześniej 
w zawodach na szczeblu 
gminnym, a także zespoły 
z Bielska-Białej.

Zawody przeprowadzo-
ne były w dwóch konkuren-
cjach: sztafeta pożarnicza 
oraz ćwiczenia bojowe. Po 
zaciętej rywalizacji najwyż-
sze trofea powędrowały do 
drużyn kobiecych z Heczna-
rowic, Wilkowic i Bestwinki. 
W grupie mężczyzn z powia-
tu bielskiego zwyciężyła jed-
nostka OSP Hecznarowice, 
przed OSP Wilkowice, zaś 
trzecie miejsce zdobyła OSP 
Łazy. Klasyfikacja dla grupy 
mężczyzn z miasta Bielsko-
-Biała to: OSP Komorowi-
ce Śląskie, OSP Kamienica, 
OSP Straconka, OSP Komo-
rowice Krakowskie. (UGj)
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inweStycJe na finiSzu
Chodnik wzdłuż ulicy Witosa, wyremontowana ul. Okrężna i nowa zatoka autobusowa – to zadania 

inwestycyjne w Bestwinie, których zakończenie przewidziano na jesień.

Zupełnie nowy odcinek 
chodnika na ul. Witosa w kie-
runku Kaniowa i Bestwinki 
powstał już na brakującym 
fragmencie długości ok. 1 
km. Prócz budowy chodni-
ka, w części drogi od ul. Go-
spodarskiej do ul. Młyńskiej, 
wykonane prace objęły rów-
nież kanalizację deszczową. 
Ta potrzebna inwestycja, któ-
ra pochłonęła ponad 1 mln zł, 
w całości została sfinansowana 
ze środków budżetu Gminy.

Jeszcze w październiku do-
biegnie końca modernizacja ul. 
Okrężnej w Bestwinie, prowa-
dzącej w kierunku Janowic. 
Gmina otrzymała na to zadanie 
pieniądze w wysokości 1,1 mln 
zł jako tzw. promesę z rezerwy 
budżetowej rządu na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 

Z budżetu Gminy konieczne 
było dołożenie ok. 250 tys. zł, 
by zgodnie z założoną koncep-
cją wyremontować jezdnię, po-

bocza i zjazdy do posesji oraz 
wykonać niezbędne prace od-
wodnieniowe i zabezpieczają-
ce teren.

W cent rum Bes twiny 
powstaje z kolei zupełnie 
nowa zatoka autobusowa 
wraz z wiatą. Przystanek, 
gdzie już niebawem będą 
zatrzymywały się autobusy 
przejeżdżające przez gminę, 
wykonano przy ul. Krakow-
skiej, dokładnie naprzeciwko 
Urzędu Gminy. – Dotych-
czas autobus zatrzymywał 
się przy piekarni i do cen-
trum nie dojeżdżał. Teraz ten 
nowo powstający przystanek 
w centrum ułatwi dojazd 
przede wszystkim osobom 
starszym – mówi wójt gmi-
ny Artur Beniowski.

Nadmienić warto, że rów-
nież w przypadku tej inwesty-
cji Gmina wygospodarowała 
środki własne na poziomie 
200 tys. zł. (M)

ARTUR BENIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

To kolejny rok bogaty w istotne 
zadania inwestycyjne na terenie 

całej gminy. Prócz tych, mających 
na celu poprawę warunków w 
naszych placówkach oświato-
wych, właśnie szeroko rozumia-
ne prace drogowe mają kluczowe 
znaczenie. O dofinansowanie 
przebudowy dróg i chodników, 
które znalazły się ostatecznie 
w tegorocznym planie inwesty-
cyjnym, zabiegaliśmy, mając 
na względzie poprawę bezpie-
czeństwa komunikacyjnego. 
To zarówno działania z myślą o 
pieszych uczestnikach ruchu dro-
gowego, ale i kierowcach, którzy 
mogą użytkować drogi będące w 
coraz lepszym stanie.
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Budowana zatoka ułatwi dojazd autobusem do centrum gminy.

Nowy chodnik na ul. Witosa zwiększa bezpieczeństwo pieszych w tym 
rejonie Bestwiny.

energia DLa młoDzieży
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Bestwinie zakończyli 
realizację projektu „Audyt ekoener-
getyczny”.

Bestwińska placówka jeszcze 
w ub.roku szkolnym przystąpiła do 
konkursu „Fundusz Naturalnej Ener-
gii”. W jego następstwie szkoła uzyskała 
grant w wysokości 10 tys. zł, który po-
zwolił przede wszystkim na zakup wie-
lu tematycznych pomocy naukowych. 
Środki spożytkowano również na sze-
roko zakrojoną kampanię edukacyjną. 
– Realizując kolejne działania zajmo-
waliśmy się odnawialnymi źródłami 
energii oraz sposobami oszczędzania 
energii elektrycznej – mówi Magdalena 
Jasińska, koordynatorka projektu „Audyt 
ekoenergetyczny” w ZSP w Bestwinie.

– Nasi uczniowie przeprowadzali an-
kiety wśród społeczności lokalnej, opra-
cowali wzór naklejki rozpowszechnianej 
w placówkach na terenie gminy, stwo-
rzyli komiks, uczestniczyli także w wy-
cieczkach i warsztatach. Wszystko to 
miało na celu zwiększenie świadomości 
ekoenergetycznej mieszkańców – wyli-
cza nauczycielka.

Jednym z kluczowych elementów 
przedsięwzięcia było Młodzieżowe Fo-

rum Ekoenergetyczne, poprowadzone 
przez samych uczniów. Wykorzystując 
tablicę interaktywną, wiatraki na baterie 
słoneczne, „owocowe zegary” i badania 
ankietowe starali się w ciekawy sposób za-
chęcić gości do zgłębiania wiedzy w celu 
szukania alternatyw dla paliw kopalnych.

Jak podkreśla wójt Bestwiny Ar-
tur Beniowski, podjęte przez uczniów 
zagadnienia w ramach projektu mają 
współcześnie bardzo duże znaczenie. – 
Wiele działań na poziomie samorządu 
od lat podejmujemy z myślą o tym, aby 
gmina Bestwina stała się proekologiczna. 
Cieszy mnie niezmiernie, że w pozyski-
wanie środków na tzw. miękkie projekty 
włączają się także organizacje, stowarzy-
szenia i inwestorzy, szczególnie ci dzia-
łający na naszym terenie. Edukuje się 
dzięki temu młodzież, mam przekonanie, 
że również z korzyścią dla przyszłych po-
koleń – wyjaśnia wójt Beniowski.

Już na wstępie nowego roku edu-
kacji organizatorzy konkursu granto-
wego, a więc Operator Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz 
fundacja „Za górami, za lasami”, zreali-
zowali film podsumowujący wydarzenie 
w Bestwinie. Jest on dostępny w serwi-
sie youtube.com na kanale spółki Gaz-
-System. (M)

zacięte zawoDy Druhów
W sobotę 21 września strażacy 

z jednostek gminy Bestwina wzięli 
udział w zawodach sportowo-po-
żarniczych.

Tego dnia po raz pierwszy ry-
walizacja sportowa odbyła się na 
niedawno otwartej bieżni, będącej 

elementem kompleksu lekkoatle-
tycznego w Bestwinie. Strażacy 
należący do jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z Bestwi-
ny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa 
oceniani byli za wykonanie dzia-
łań w różnych konkurencjach, m.in. 

ćwiczeniu bojowym z budowaniem 
linii gaśniczej oraz sztafecie po-
żarniczej z przeszkodami, a mło-
dzi druhowie zmierzyli się z torem 
przeszkód, ćwiczeniem z hydronet-
ką, rozpoznawaniem sprzętu czy 
wykonywaniem węzłów.

Wśród drużyn męskich zwycię-
stwo osiągnęli strażacy z Bestwinki, 
wyprzedzając w kolejności OSP Be-
stwina, Janowice i Kaniów. Pierw-
sze miejsce zdobył także kobiecy 
zespół OSP Bestwinka. Na szczycie 
podium rywalizacji Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych zameldował 
się zespół z Kaniowa, przed Jano-
wicami i Bestwinką. Z kolei w kon-
kurencji musztry równych sobie nie 
miała jednostka z Kaniowa.

– Doroczne zawody gminne 
są doskonałą formą szkolenia bo-
jowego i kondycyjnego naszych 
strażaków. Pozwalają jednocze-
śnie na sprawdzenie sprzętu i wy-
łaniają ekipy startujące później 
w zmaganiach wyższego szczebla, 
w których sukcesów nie brakuje – 
mówi wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. (RED)

jednym z wydarzeń projektu „Audyt ekoenergetyczny” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Bestwinie było Młodzieżowe Forum Ekoenergetyczne.

Fo
to

: S
ła

W
oM

ir
 Le

W
cz

aK
/M

at
. u

g 
be

St
W

in
a

Szereg wymagających konkurencji przygotowano dla druhów, którzy wystartowali 
w Bestwinie w gminnych zawodach.
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zagaDki  
w terenie

Pomimo deszczowej aury nie 
zabrakło chętnych, by w sobotę 
5 października na ulicach Jano-
wic wziąć udział w IV Gminnej 
Grze Terenowej.

By rywalizować o Puchar Wój-
ta Gminy Bestwina na starcie nie-
typowej gry stanęło 10 zespołów, 
reprezentujących wszystkie gmin-
ne sołectwa. Poszczególne grupy 
otrzymały mapki i karty zadań, 
uwzględniające tuzin stanowisk 
niezbędnych do zaliczenia.

I tak m.in. na stanowisku 
„Mała Ojczyzna” odpowiadano 

na pytania dotyczące historii Ja-
nowic oraz całej gminy, a panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich za-
prosiły drużyny do rozpoznawa-
nia gatunków roślin oraz sprzętów 
dawniej używanych w gospodar-
stwie domowych. W remizie stra-
żacy przygotowali test wiedzy 
pożarniczej oraz z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej, zaś 
obok przedszkola poznawano syl-
wetki posła Jana Kubika i żołnie-
rza AK Władysława Niemczyka. 
Nie zabrakło konkurencji spraw-
nościowych, jak slalomu z kijem 
do unihokeja, przysiadów z wo-
reczkiem na głowie i podbija-
nia piłki. Uczestnicy odwiedzili 

ponadto cmentarz i kościół pw. 
św. Józefa Robotnika. Niezbęd-
ne w pewnych sytuacjach stało 
się podpytywanie przechodniów, 
szczególnie tych starszych, zna-
jących historię Janowic z własne-
go doświadczenia.

Po kilku godzinach wyłoniono 
zwycięzców. Najlepiej z zadaniami 
poradziły sobie „Sarenki” z Jano-
wic, otrzymując przechodni Puchar 
Wójta Gminy Bestwina Artura Be-
niowskiego oraz zdobywając do-
finansowanie 1 tys. zł dla szkoły 
w Janowicach. Kolejne miejsca na 
podium gry zdobyły „Bestwińskie 
Dziewczyny” z Bestwiny i „Nimfy 
Gascha” z Kaniowa. (SL)
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WYDaRZENia

feStiwaL innowacJi
Siedem intensywnych dni, blisko 30 rozmaitych wydarzeń, 5 organizatorów i 22 partnerów – tak w liczbowym skrócie przedstawia się największy  

w regionie festiwal branży informatycznej „BBDays4.IT”, który między 9 a 15 września odbył się w Bielsku-Białej.
Sukces odbywających się 

od kilku lat w Bielsku-Białej 
imprez dla programistów, czy-
li „BBQ4.IT” spółki Rekord 
Systemy Informatyczne oraz 
„Dni Wolnego Oprogramo-
wania” firmy Selleo, skłonił 
bielską społeczność tej bran-
ży do zorganizowania duże-
go tygodniowego festiwalu. 
– Uznaliśmy, że warto pójść 
krok dalej i zaproponować 
event, który będzie takim 
świętem społeczności infor-
matycznej, przy jednoczesnym 
udziale środowisk lokalnych 
– zaznacza Janusz Szymura, 
prezes Rekord SI.

Inicjatywę taką poparł pre-
zydent miasta Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski, któ-
ry objął festiwal patronatem, 
jak również przeszło 20 lo-
kalnych firm, uczelni i orga-
nizacji. Wśród organizatorów 
znalazły się m.in. Akademia 
Techniczno-Humanistyczna 
oraz firmy Rekord SI, Selleo 
i Capsilon.

Między 9 a 15 września za-
interesowani branżą przemy-
słu kreatywnego brali udział 
w eventach firmowych oraz 
spotkaniach bielskich spo-
łeczności programistycz-
nych i biznesowych. Można 
było spróbować swoich sił 
m.in. w skanowaniu postaci 
w technice 3D, chodzeniu po 
wirtualnej kopalni węgla czy 
w grze planszowej, odsłaniają-
cej reguły metodologii Scrum. 
Wieczorami pasjonaci inno-
wacyjnych technologii spoty-
kali się w bielskich pubach, 
aby podyskutować o trendach 
w rozwoju IT.

Z kolei na terenie Aka-
demii Techniczno-Humani-
stycznej blisko 350 uczniów 
szkół średnich uczestniczyło 
w konferencji „Programista 
zawód przyszłości”. Młodzi 
ludzie z Bielska-Białej, Cie-
szyna, Ustronia, Andrychowa 
i Bierunia słuchali prelekcji 
o pasjach informatycznych 
i karierze w branży IT. Na-
tomiast w piątek 13 września 
odbyły się dni otwarte firm in-
formatycznych, gdzie można 
było podpatrzeć „od kuchni” 

pracę developerów, porozma-
wiać o produktach czy także 
perspektywach zatrudnienia.

Kulminacja festiwalo-
wych wydarzeń nastąpiła 
w sobotę 14 września, gdy 
330 osób wzięło udział w kon-
ferencji programistycznej na 
ATH, a następnie w 4. edy-
cji „BBQ4.IT” w Centrum 
Sportu Rekord w Cygańskim 
Lesie. W sumie wystąpiło tu 
aż 26 prelegentów. Tematy 
były bardzo zróżnicowane 
– od „twardych” zagadnień 

stricte programistycznych, 
poprzez historie biznesów 
zakończonych sukcesem, wy-
kład o postaciach popkultury, 
a skończywszy na prelek-
cji o budzeniu własnej kre-
atywności, którą wygłosił... 
kompozytor muzyki i orkie-
strator. Ostatnim elementem 
„BBDays4.IT” był maraton 
programowania, a więc tzw. 
hackaton, odbywający się pod 
hasłem „Żyj, pracuj i wypo-
czywaj w BB i okolicy”. 
Doceniając innowacyjność 
i rangę tego przedsięwzięcia 
organizatorzy wybrali nawet 
specjalne miejsce – górną sta-
cję kolejki na Szyndzielni.

Niemal tygodniowy fe-
stiwal okazał się eventem 
nietypowym, ale równocze-
śnie bardzo potrzebnym i co 
najważniejsze udanym. – 
Wiele inicjatyw, które pod-
jęliśmy były unikatowymi 
w skali naszego kraju, jak 
choćby dni otwarte firm IT 
czy hackaton w górach. Cie-
szymy się niezmiernie, że 
wszystkie wydarzenia spo-
tkały się z zainteresowaniem 
i zostały sprawnie przepro-
wadzone. Udało się spełnić 
podstawowy cel festiwalu, 
a więc pokazać, że branża 
informatyczna rozwija się 
w Bielsku-Białej bardzo do-
brze – mówi Piotr Szymura 
z Rekord SI.

Co równie ważne w kontek-
ście przyszłości, podczas roz-
mów z partnerami festiwalu 
pojawiły się pierwsze pomysły 
na kolejną edycję „BBDays4.
IT” w regionie. (R)

PoD Patronatem gazety
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Pasjonaci innowacyjnych technologii spotykali się w trakcie festiwalu w różnych miejscach, dyskutując o współ-
czesnych trendach w rozwoju IT.

Podczas konferencji w Akademii Techniczno-Humanistycznej, będącej jed-
nym z organizatorów całego festiwalu, chętni wysłuchali prelekcji na tzw. 
twarde tematy technologiczne.

Kreatywnych atrakcji dla uczestników wrześniowego eventu, m.in. skano-
wania postaci w technice 3D, nie brakowało.

Wymiana doświadczeń to jeden z bardziej istotnych elementów udanego 
bielskiego festiwalu „BBDays4.IT”.

Prelegenci występujący w trakcie „BBQ4.IT” poruszyli zróżnicowane tematy, 
nie tylko związane stricte z branżą informatyczną.

Uczestnikom „BBQ4.IT” w Cygańskim Lesie dopisywały nastroje, co z kolei 
sprzyjało spędzeniu czasu łącząc przyjemne z pożytecznym.

4. edycja przedsięwzięcia „BBQ4.IT” odbyła się na terenie Centrum Sportu Rekord w Cygańskim Lesie, tradycyjnie 
w formule imprezy „pod chmurką”.
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Strażnica w remoncie
Rozpoczęła się termomodernizacja kolejnego obiektu użyteczności publicznej –  

strażnicy OSP w Wieszczętach. 

Przypomnijmy, że strażnica 
OSP Wieszczęta jest jednym 
z sześciu obiektów użytecz-
ności publicznej, jakie w tym 
roku przechodzą gruntowny 
remont związany z termomo-
dernizacją. Wcześniej zosta-
ły wykonane filie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rudzi-
cy i Bierach, a także szkoła 
w Wieszczętach, modernizacje 
przechodzą również strażnice 
OSP w Rudzicy i Świętoszów-
ce. – Te remonty pozwala-
ją poprawić stan techniczny 
budynków, a co za tym idzie 
warunki, w jakich korzystają 
z nich mieszkańcy naszych 
sołectw. Trzeba przypomnieć, 
że wiele z obiektów, jak choć-
by strażnica OSP Wieszczę-
ta, nie pełnią tylko jednej roli, 
jednostki straży, ale służą 
również jako miejsce spotkań 
wielu stowarzyszeń oraz spo-

łeczności całych miejscowości. 
Prace umożliwiają jednocze-
śnie osiągnięcie oszczędności, 
związanych z instalacją nowo-
czesnego ogrzewania, a tym 
samym – co równie istotne – 
ograniczają zanieczyszczenie 
powietrza w naszej gminie – 
mówi wójt Janusz Pierzyna.

Elewacje budynku straż-
nicy OSP Wieszczęta są wła-
śnie ocieplane materiałem 
izolującym. Zakres prac prze-
widuje dodatkowo docieplenie 
ścian fundamentowych, dachu, 
częściową wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. Ponadto 
wymianę parapetów, obróbek 
blacharskich, rynien i rur spu-
stowych. Przy okazji inwestycji 
zostanie wykonany także remont 
schodów, krat okiennych i tzw. 
spoczników przed wejściem. 

Roboty obejmą również 
pomieszczenie kotłowni, za-

instalowanie nowego kotła 
gazowego kondensacyjnego 
jako źródła ogrzewania po-
mieszczeń, zaś dla użytko-
wania ciepłej wody powstanie 
zbiornik o pojemności 300 l. 
Z wymianą kotła wiąże się 

także wykonanie instalacji 
gazowej oraz centralnego 
ogrzewania wraz z grzejnika-
mi. Przebudowana zostanie 
też instalacja wody ciepłej 
i cyrkulacji. Warto dodać, 
że ciepło będzie pochodziło 

również z zamontowanej na 
budynku instalacji fotowol-
taicznej, składającej się z 12 
paneli o mocy 250 W każdy. 
Prace potrwają do połowy 
listopada, ich koszt wynie-

sie 649 tys. zł. Jak podkre-
śla wójt, przy okazji remontu 
dodatkowo dokonano wymia-
ny instalacji elektrycznej na 
nową, co kosztować ma na-
stępne 180 tys. zł. (UGj)

Elewacja budynku strażnicy w Wieszczętach została już ocieplona.
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jANUSZ PIERZYNA,
wójt gminy jasienica:

Podjęliśmy się w tym roku termo-
modernizacji sześciu budynków 
użyteczności publicznej, wyko-
rzystując możliwości dofinanso-
wania z różnych źródeł. Nie są to 
pierwsze gruntowne moderni-
zacje obiektów gminnych, jakie 
przeprowadzamy w ostatnich 
latach, sukcesywnie bowiem po-

prawiamy stan techniczny kolej-
nych budynków. Chcę podkreślić, 
że w skład naszej gminy wchodzi 
14 sołectw i wszędzie są obiekty 
niezbędne dla funkcjonowania 
naszej społeczności.
Cieszy to, że coraz więcej z nich 
spełnia wysokie wymagania, 
jakie stawiają współcześni użyt-
kownicy. Stają się nowoczesne, 
niektóre – to również przykłady 
z ostatnich lat – powstają właści-
wie od nowa, zastępując mniej-
sze i mało funkcjonalne. Dzięki 
temu finansowemu wysiłkowi 
mamy obiekty dobrze służące 
nam wszystkim. Co również cie-
szy, nie stoją one puste, lecz są 
stale wykorzystane.
Ten proces modernizacyjny 
jeszcze trwa i choć potrzeby w 
dalszym ciągu są widoczne, to 
nie mamy się czego wstydzić. 
Tak wiele na użytek mieszkań-
ców w naszej historii jeszcze nie 
budowano.

koLeJne Prace na Drogach
Początek jesieni to czas dokańcza-
nia tegorocznych inwestycji dro-
gowych. Trwają też prace przy 
budowie nowego oświetlenia ulicz-
nego.

W sołectwach Jasienica i Między-
rzecze Dolne zakończył się kolejny 
etap tegorocznych remontów dróg. 
– Dzięki tym pracom drogi w całej 
gminie stają się bezpieczniejsze, po-
prawia się również komfort jazdy 
– mówi wójt Janusz Pierzyna. W Ja-
sienicy ekipy drogowców zakończyły 
prace przy przebudowie ulicy Topo-
lowej o dł. 141 m oraz drogi, stano-
wiącej przedłużenie ul. Szkolnej o dł. 
321 m. Poszerzono również ul. Be-
gonii o dł. 84 i wyremontowano ul. 
Dębową o dł. 84 m.

Prace objęły m.in. poszerzenie 
dróg, wykonanie nowych nawierzch-
ni na całej szerokości jezdni wraz 
z poboczami. Na ul. Topolowej do-
datkowo przeprowadzona została sta-
bilizacja podłoża. Całość kosztowała 
blisko 290 tys. zł.

Z kolei w Międzyrzeczu Dolnym 
wyłożono nową nawierzchnię na od-
cinku od ul. Na Węgrach w kierunku 
mostu o dł. 503 m, z kolei ul. Św. 
Floriana przebudowano, została także 
wykonana mijanka. W tym wypadku 
koszt prac wyniósł blisko 200 tys. zł.

Warto też przypomnieć, że zakoń-
czyła się przebudowa ul. Strzelców 
Podhalańskich w Mazańcowicach, 
która oficjalnie została odebrana. 
Na jej realizację wójt Janusz Pie-
rzyna pozyskał dotację z funduszu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych, droga bowiem 
była zniszczona przez ulewne desz-
cze kilka lat temu.

W ramach prac został przebudowa-
ny odcinek o długości 942 m, a osta-
teczny koszt inwestycji wyniósł 949 
503,36 tys. zł, z czego po rozliczeniu 
inwestycji dotacja wyniosła 680 337 
tys. zł. Drogę poszerzono do wyma-
ganych parametrów – szerokość na-
wierzchni wynosi obecnie od 5,5 do 6 
metrów, nawierzchnię pokryto w cało-
ści nową nakładką asfaltową. 

Z kolei prace związane z budo-
wą oświetlenia ulicznego w 11 so-
łectwach gminy Jasienica, zakończą 
się na przełomie listopada i grudnia. 
Łącznie dwie firmy postawią nowe 
oświetlenie w 14 miejscach w so-
łectwach Jasienica, Grodziec, Łazy, 
Bielowicko, Wieszczęta, a także 

Landek, Międzyrzecze Dolne, Mię-
dzyrzecze Górne, Rudzica, Mazań-
cowice oraz Świętoszówka. Będzie 
to oświetlenie ledowe o wydłużo-
nej żywotności, łącznie ponad 50 
słupów z nowymi oprawami oświe-
tleniowymi. Łącznie koszt prac wy-
niesie ponad 330 tys. zł.

– Nowe oświetlenie w sołectwach 
to uzupełnienie naszych licznych in-
westycji drogowych. Każdego roku 
bowiem przeprowadzamy moderni-
zacje dróg gminnych, poprawiając 
ich stan techniczny i zwiększa-
jąc bezpieczeństwo mieszkańców, 
przede wszystkim pieszych użyt-
kowników. Warto dodać, że miejsca, 
w których powstaje nowe oświetle-
nie, wskazują sami mieszkańcy na-
szych sołectw – mówi wójt gminy 
Janusz Pierzyna. (UGj)

JeSzcze JeDen PLac zabaw
Przy Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Mazańcowicach otwar-
to ogólnodostępny plac zabaw, 
kolejny w ciągu ostatnich kilku lat 
w gminie Jasienica.

Na budowę nowego placu zabaw 
wójt Janusz Pierzyna pozyskał bli-
sko 90 tys. zł dofinansowania w ra-
mach Funduszu Mikroprojektów 
Programu Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska 2014-2020. – Korzy-
stamy z możliwości dofinansowa-
nia, jakie pozyskujemy z różnych 
programów rządowych czy unij-
nych. Dzięki temu możemy stwo-
rzyć więcej trwałych obiektów, 
organizujących życie społeczne 
w naszej gminie z myślą o jej lep-
szej przyszłości – wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna. Jednocześnie pod-
kreśla, że dofinansowanie Gminie 
Jasienica udaje się osiągnąć dzięki 
dobremu przygotowaniu do aplika-
cji o dodatkowe fundusze.

Podobnie było z gminnym 
projektem „Skrzaty na grani-

cy”, przygotowanym dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mazań-
cowicach, gdzie powstała Trans-
graniczna Strefa Aktywności 
Skrzata – ogólnodostępny plac za-
baw „Skrzatowy Zakątek”.

Uroczyste otwarcie odbyło się 
w piątek 13 września. Plac zabaw 
wyposażono w sześć urządzeń, tj. 
zestaw zabawkowy ze zjeżdżalnią, 
podwójną huśtawkę, piaskowni-
cę, karuzele talerzową, a także dwa 
sprężynowe bujaki. Zabawki zostały 
osadzone na bezpiecznej nawierzch-
ni. W ramach wydarzenia odbył się 
piknik, podczas którego dzieci z Pe-
trvaldu i Gminy Jasienica wraz z ro-
dzicami, wzięły udział w konkursach, 
zabawach, animacjach, a także warsz-
tatach kulinarnych.

Celem projektu jest budowanie 
więzi łączących społeczności po 
obu stronach granicy i podniesienie 
poziomu współpracy oraz integracji 
najmłodszych członków transgra-
nicznej społeczności. (UGj)

Ul. Strzelców Podhalańskich w Mazańcowicach została odebrana po gruntownym re-
moncie.
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Inauguracji placu zabaw towarzyszył piknik, podczas którego dzieci wraz z rodzicami 
wzięły udział w różnorodnych aktywnościach.
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feStiwaL młoDzieży
Już po raz trzeci Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze zaprosiła na Jaworzański Festiwal Młodzieży. 

Impreza zorganizowana przez samą młodzież dla rówieśników i tym razem się udała.

Jaworzański amfiteatr 
w sobotnie popołudnie 28 
września należał do mło-
dych mieszkańców gminy. 
Młodzieżowa Rada Gminy 
Jaworze zaprosiła do wyste-
pów m.in. takich muzyków, 
jak Luka Rosi czy B.R.O., 
dobrze znanych takiej wi-
downi. Wcześniej, podczas 
części nazwanej „Młodzie-
żową Sceną Koncertową”, 
zaprezentowały się dziew-
czyny z Zespołu Tanecznego 
DGF Youth, bielska grupa 
Włóczykije, Wiktoria Huty-
ra „Ruda”, Tres Notas oraz 
The 1PM. A potem tańczono 
na dyskotece przy muzyce za-
podanej przez DJ-ów Camillo 
i Martino’K.

Tradycją Jaworzańskiego 
Festiwalu Młodzieży stała 

się gra terenowa. Poprzedzi-
ła ona popołudniową część 
w amfiteatrze. W tym roku 
wygrał Team Arczi przed 

patrolem Nietoperki. Swój 
udział w organizacji dobrej 
zabawy zaznaczyło też Ży-
wieckie Stowarzyszenie Fan-

tastyki „Parzenica”, które 
przygotowało dla uczestni-
ków Festiwalu gry planszo-
we. (Ł)

Występ B.R.O. był jedną z wielu atrakcji muzycznych festiwalu w jaworzu.

RADOSŁAW  
OSTAŁKIEWICZ,
wójt gminy jaworze:

Cieszę się, że wśród licznych im-
prez, których w ostatnim czasie 
w jaworzu nie brakowało, był też 
festiwal młodzieży. A więc wy-
darzenie zorganizowane przez 
młodzież dla wszystkich swoich 
rówieśników, przez nią też prze-
prowadzone. Od pierwszych dni 
na stanowisku wójta gminy 
zwracam szczególną uwagę na 
różne grupy zrzeszające się w 
większym lub mniejszym stop-

niu, zachęcając je do działania.
Temu m.in. służy wprowadze-
nie corocznego budżetu oby-
watelskiego czy zbudowanie od 
podstaw Domu Gminnego „Pod 
Harendą”, w którym stowarzy-
szenia i organizacje mają miej-
sce na spotkania i działalność. 
Zależy mi bowiem na tym, aby 
w naszym jaworzu jego miesz-
kańcy czuli się u siebie, dzieląc 
się z innymi pozytywną energią 
i licznymi umiejętnościami. Z 
radością zauważam, że to zaan-
gażowanie społeczne jest coraz 
liczniejsze. Mogłem to zaobser-
wować choćby podczas niedaw-
nego II jaworzańskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych.
Cieszę się też, że w tym gronie 
zaangażowanych osób przy-
bywa ludzi młodych, którzy 
chcą działać, choćby w Mło-
dzieżowej Radzie Gminy. Ro-
sną nasi następcy i dobrze, że 
mają chęci, aby wykorzystać 
możliwości, jakie stwarzamy 
im w gminie do różnorodnej 
aktywności.
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bacowanie PoD naDzorem

Po raz pierwszy Jaworze zor-
ganizowało imprezę, odwołującą 
się do pasterskich tradycji regionu. 
„Bacowanie w Nałężu” podobało 
się zwłaszcza najmłodszym.

– Wypas owiec w naszym re-
gionie ma swoje długie tradycje, 
w dużej mierze dotyczą one także 
Jaworza. To kolejna impreza ple-
nerowa, w której chcemy zapre-
zentować coś ciekawego o naszym 
kawałku ziemi, a jednocześnie in-
tegrować mieszkańców, mających 
różne rodzinne korzenie – mówi 
wójt Jaworza Radosław Ostałkie-
wicz.

Imprezę zorganizował Ośro-
dek Promocji Gminy Jaworze 
przy współudziale Bacówki „Bu-
cze” z gminy Brenna, sąsiadującej 
przez pasmo Błatniej. Tak owce, jak 
i kozy można było pogłaskać.

Pod nadzorem doświadczonych 
hodowców przeprowadzono pokaz 
strzyżenia i dojenia zwierząt. Przy 

okazji zademonstrowano także tra-
dycyjne roboty pasterskie. Można 
było obejrzeć wyrób sera owczego, 
buncu, sznura, ale i poznać tajniki 
bardziej powszechnych czynności 
gospodarskich – młócenia cepem, 
klepania kosy, piłowania i rąbania 
drewna czy wreszcie specjalistycz-
nego kowalstwa.

Nie zabrakło pasterskiej gastro-
nomii z pieczonym jagnięciem, 
gulaszem z jagnięciny, krupnio-
ków i serów owczych podawanych 
– w sposób już bardziej uwspółcze-
śniony – z grilla. I przede wszyst-
kim było bardzo dużo góralskiej 
muzyki w wykonaniu kapel „Ma-
liniarze”, „Dudoski” oraz „Stra-
conka”.

– To pierwsze nasze bacowanie, 
ciekawi mnie, jaką opinię o impre-
zie mają uczestnicy. Może warto 
wprowadzić ją na stałe do naszego 
kalendarza – zastanawia się wójt 
gminy. (Ł)

JezDnie, choDnik, raDary
Kończą się tegoroczne remonty 

dróg gminnych. Na najbardziej ru-
chliwych odcinkach stanęły też rada-
rowe wyświetlacze prędkości.

Prace prowadzone są na ul. Bocz-
nej, Cichej, Pod Palenicą, Widok, Mor-
wowej. Budowany jest również ostatni 
odcinek chodnika przy ul. Południo-
wej. Modernizacja obejmuje koryto-
wanie, stworzenie nowej konstrukcji 

jezdni, budowę poboczy oraz położe-
nie nowej nawierzchni. Łącznie prace 
pochłoną blisko 815 tys. zł.

Jednocześnie drogowcy przepro-
wadzają bieżące remonty cząstkowe 
na kilkudziesięciu ulicach w Jawo-
rzu, co pochłonie 250 tys. zł. Miej-
sca, które należy naprawić, wskazali 
bezpośrednio radni z okręgów wraz 
z mieszkańcami Jaworza.

– Dzięki modernizacjom ulice stają 
się bardziej bezpieczne dla użytkow-
ników samochodów, co nie zawsze 
oznacza, że także dla pieszych. Aby 
więc ostudzić zapędy niektórych 
kierowców z „ciężką nogą”, wpro-
wadzamy mierniki prędkości z ostrze-
gawczymi wyświetlaczami – mówi 
wójt Radosław Ostałkiewicz. Mierniki 
stanęły m.in. na ul. Zdrojowej w rejo-
nie Domu Gminnego „Pod Harendą” 
i Urzędu Gminy, a także na ul. Wa-
pienickiej w okolicach szkoły i przed-
szkola.

Radary z wyświetlaczami już 
ostrzegają kierowców, gdy ci przekro-
czą dozwoloną na obszarze zabudowa-
nym prędkość, a więc 50 km na godz. 
Radosław Ostałkiewicz dodaje, że na 
wyświetlaczu wprowadzono ogranicz-
nik. To po to, aby uniknąć zawodów 
w ustanawianiu maksymalnej prędko-
ści. Na radarowe wyświetlacze prze-
znaczono 80 tys. zł, Gmina otrzymała 
wsparcie od Fundacji PZU. (Ł)

kinowy JubiLeuSz PoDSumowany
Gmina Jaworze podsumowa-

ła mały jubileusz – 5. edycję Kina 
Letniego. Mimo sporego zaintereso-
wania tą inicjatywą z aurą czasami 
trudno było wygrać.

Tegoroczne Kino Letnie miało 
się rozpocząć jeszcze na długo przed 
nadejściem lata, bo 3 maja przy oka-
zji obchodzonej zawsze jako święto 
gminy Jaworzańskiej Majówki. Tym 
razem było jednak tak zimno i nie-
przyjemnie, że właściwie na seansie 
„pod chmurką” pojawili się tylko naj-
odważniejsi kinomanii. – Właśnie wa-
runki naturalne najbardziej wpływają 
na zainteresowanie Kinem Letnim i to 
nie tylko deszczowa pogoda. Trzeba 
pamiętać, że filmy wyświetlane są po 
zmierzchu, tymczasem scena zwrócona 

jest tak, że widzowie patrzą dokładnie 
na zachód. Toteż długie, słoneczne let-
nie dni zmuszają do czekania, aż słońce 
zupełnie zajdzie. Tym samym seans 
zaczyna się dość późno – mówi wójt 
Jaworza Radosław Ostałkiewicz.

Jak co roku to widzowie mogli za 
pośrednictwem Facebooka wybierać 
z kilku propozycji, obejrzano m.in. 
„Czerwoną jaskółkę”, „Kevina same-
go w domu” i „Grincha”, a więc opo-
wieści w zimowej scenerii – w sam raz 
dla ochłody na upały, jakie na przeło-
mie lipca i sierpnia panowały, „Kształt 
wody”, „Ciche miejsce”, ponadto rów-
nież „Sekretene życie zwierzaków 
domowych”, hitową „Bohemian Rhap-
sody”, która 14 czerwca niejako ofi-
cjalnie otworzyła Kino Letnie, „Byczka 

Fernando” i „Mamma mia!”. Łącznie 
doszło do skutku dziewięć seansów, je-
den bowiem został odwołany ze wzglę-
du na żałobę towarzyszącą pogrzebowi 
śp. Zdzisława Byloka, wieloletniego 
wójta Jaworza.

Mimo stosunkowo późnej pory, na 
widowni nie brakowało najmłodszych 
widzów, dla których wyświetlano baj-
ki. W tym roku kilkukrotnie piątkowe 
seanse były pomyślane tak, że bajka dla 
dzieci poprzedzała film dla starszej wi-
downi. Ale też było tak, że drugi film 
był przeznaczony dla całej rodziny, jak 
np. pod koniec czerwca, gdy po „Był 
sobie pies” wyświetlono musical „Król 
rozrywki”. – I ta „familijna” formuła 
dobrze się sprawdzała. Może właśnie 
w tym kierunku powinniśmy organizo-
wać Kina Letnie w kolejnych edycjach 
– mówi Radosław Ostałkiewicz. (Ł)

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że dojenie owiec i kóz nie należy do najłatwiejszych 
zadań.
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jeden z mierników prędkości stanął na prostym odcinku ul. Zdrojowej.
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Pożegnanie z ParLamentem
Poseł Jacek Falfus wraz z upływem tej kadencji żegna się z pracą parlamentarną. – To wcale jednak nie znaczy, że zamierzam kończyć z działalnością społeczną 

czy pomocą moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. Mam zamiar pozostać aktywny, udzielać się przede wszystkim w stowarzyszeniach pomocy osobom 

niepełnosprawnym oraz krzewieniu sportu dzieci i młodzieży.
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jedna z ostatnich wizyt u Polskiego Papieża – parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości podczas swojej I 
kadencji odbyli audiencję u jana Pawła II.

jedno z pierwszych spotkań bielskich struktur Prawa i Sprawiedliwości z 
prezesem partii jarosławem Kaczyńskim, który przyjechał do Bielska na 
zaproszenie posła jacka Falfusa, przewodniczącego Zarządu Okręgu nr 27 
PiS w Bielsku-Białej.

Spotkanie ambasadorów w Bielsku-Białej w ramach Instytutu Południo-
wego. Gospodarzem konwencji był jacek Falfus, który jako starosta bielski 
był jednym z inicjatorów powołania Instytutu.

Z inicjatywy jacka Falfusa w roli starosty zapoczątkowano organizację Dni 
Powiatu Bielskiego, tradycja ta kontynuowana jest do dziś.

Przez wiele lat poseł z dużym zaangażowaniem wspierał działalność biel-
skiego Stowarzyszenia „Serce dla Serca”, pomagając w ten sposób osobom 
niepełnosprawnym.

jako starosta jacek Falfus pełnił też funkcje w Zarządzie Powiatowym 
Związku OSP, spotykając się ze strażakami z całego regionu.

Wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego u prezydenta Słowacji Ivana Gašparovicza, mająca na celu ożywić 
współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Poseł jacek Falfus brał w niej udział jako członek grupy parla-
mentarnej polsko-słowackiej. Na zdjęciu widoczny jest także pochodzący z Bielska Mariusz Handzlik, minister 
w Kancelarii Prezydenta RP, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Najpierw jako wójt, a później starosta  jacek Falfus zaangażował się w 
budowę 35-metrowego Krzyża III Tysiąclecia na szczycie Hrobaczej Łąki 
w Kozach.

W hali sportowej w Kozach, jednej z pierwszych takich w całym regionie, a 
powstałej za czasów pełnienia funkcji wójta przez jacka Falfusa, odbywały 
się siatkarskie mecze międzypaństwowe, m.in. gościła tu reprezentacja 
Brazylii.

jako poseł jacek Falfus miał istotny wkład w budowę nowoczesnego kom-
pleksu skoczni narciarskich w Szczyrku. Dzięki temu zawitały tu zawody 
rangi mistrzowskiej, w których medale zdobywali m.in. Adam Małysz czy 
Kamil Stoch.

Jacek Falfus w życiu społecz-
nym i politycznym naszego regionu 
działa nieprzerwanie od początku 
lat 90., a gdyby doliczyć działal-
ność w podziemnej „Solidarno-
ści” to należałoby dodać kolejne 
kilka lat. Po 1989 r. zaangażował 
się w powstały rok później samo-
rząd terytorialny, zostając wójtem 
gminy Kozy. W tych trudnych 
czasach udało mu się zbudować 
bardzo potrzebną w Kozach halę 
sportową i utworzyć jedno z nie-
licznych w Polsce wiejskich liceów 
ogólnokształcących prowadzonych 
przez gminę. Wraz z powstaniem 
powiatów w 1998 r. został pierw-
szym starostą bielskim, odpowiada-
jąc za stworzenie struktur Starostwa 
Powiatowego. Następnie w 2001 
r. został wybrany na posła Prawa 
i Sprawiedliwości i mandat ten peł-
nił nieprzerwanie do końca obec-
nej kadencji.

Skutecznie zabiegał o utrzyma-
nie instytucji publicznych po utracie 
przez miasto Bielsko-Biała statusu 
miasta wojewódzkiego. Spektaku-
larnym sukcesem zakończyły się 
wielomiesięczne zabiegi o utworze-
nie w Bielsku-Białej Krajowego Re-
jestru Sądowego w 2001 r.

Zdjęcia, które publikujemy, przy-
bliżają w skrócie najważniejsze wy-
darzenia działalności społecznej 
i politycznej Jacka Falfusa. (RED)
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PierwSzy taki zLot
Cieszące się dużą popu-

larnością food trucki, a więc 
specjalne pojazdy serwujące 
różnorodne jedzenie, zawi-
tają w październiku do Kóz.

Zlot food trucków w Ko-
zach odbędzie się po raz 
pierwszy. To nie lada atrak-
cja dla miłośników bur-
gerów, ale także innego 
jedzenia, charakterystyczne-
go dla różnych części świata, 
a serwowanego w niewiel-
kich furgonetkach wyposa-
żonych w mini kuchenki. 
– Dostrzegliśmy spore za-
interesowanie i popularność 
tego typu imprez w skali 

regionu, ale i całego kraju. 
Mamy jako gmina bardzo 
dobre warunki infrastruk-
turalne na przeprowadzenie 
takiego wydarzenia, dlate-
go postanowiliśmy zaprosić 
food trucki do nas – mówi 
Marcin Lasek, zastępca wój-
ta gminy Kozy.

Z oferty kilkunastu food 
trucków będzie można sko-
rzystać na Placu Targowym 
przez cały weekend od 19 
do 20 października. W sobo-
tę posiłki serwowane będą 
w godzinach od 12 do 21, 
następnego dnia o godzinę 
krócej wieczorem. (R)

Jakie imię maSkotki?
Gmina Kozy będzie 

miała swoją maskotkę. 
O imieniu sympatycznej 
kózki zdecydować mogą 
sami mieszkańcy.

Po zakończonym pro-
jekcie „Kozy dla rodzin 
w Kenii” gmina otrzymała 
od przedstawicieli Funda-
cji Help Furaha maskotkę 
kózkę. – Stwierdziliśmy, że 
to idealny pomysł na naszą 
gminną maskotkę. Kwestią 
do rozstrzygnięcia pozosta-
ło tylko imię dla niej – mówi 
wójt Jacek Kaliński.

Samorząd zwrócił się 
więc z nietypowym zapyta-
niem do koziańskich przed-
szkolaków, którzy nadesłali 
swoje propozycje. Ostatecz-
ny wybór należy teraz do 
mieszkańców Kóz, którzy 
w głosowaniu trwającym do 

31 października zdecydować 
mogą o imieniu spośród na-
stępujących możliwości – 
Śnieżka, Lusia, Koźmitka, 
Czeczusia, Marcelinka, Ran-
czóweczka i Matylda. Odda-
nie głosu odbywa się poprzez 
specjalny formularz ankieto-
wy, do którego wejść można 
z urzędowej strony interneto-
wej kozy.pl. (M)
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ProJekty PoD głoSowanie
Jeszcze do 28 października 
potrwa głosowanie na pro-
jekty zgłoszone przez miesz-
kańców w ramach pierwszej 
edycji budżetu obywatelskie-
go w Kozach.

W przyszłorocznym bu-
dżecie decyzją Rady Gminy 
zabezpieczono kwotę 50 tys. 
zł na realizację zadań zapro-
ponowanych przez samych 
mieszkańców. Kozianie na ta-
kie rozwiązanie odpowiedzieli 
pozytywnie, zgłaszając w wy-
maganym terminie kilkanaście 
wniosków o różnym charakte-
rze. Poddane zostały one wpierw 
ocenie formalnej i merytorycz-
nej, następnie początkiem paź-
dziernika opublikowane na 
stronie internetowej www.bu-
dzetobywatelski.kozy.pl.

Pod głosowanie w ramach 
budżetu obywatelskiego na rok 
2020 poddane zostały następu-
jące projekty:
  „Dofinansowanie nauki 

pływania dla dzieci i mło-
dzieży” – kształcenie umie-
jętności pływania wśród 
dzieci i młodzieży, uczęsz-
czających do koziańskich 
szkół podstawowych i li-
ceum.

 „Szachy na świeżym po-
wietrzu” – propagowa-
nie królewskiej gry wśród 
mieszkańców w róż -
nym wieku.

 „Rehabilitacja dla każde-
go” – poprawa zdrowia 
mieszkańców z różnymi 
schorzeniami, poprzez in-
dywidualnie dobrany przez 

fizjoterapeutę program re-
habilitacji.

 „KozyNostra Rock Fest 
2020” – zorganizowanie 
festiwalu rockowego, któ-
ry wprowadzi różnorodność 
muzyczną, poszerzy ofer-
tę kulturalno-artystyczną, 
zaktywizuje kolejną gru-
pę mieszkańców i będzie 
wzmocnieniem promocyj-
nym gminy.

 „Rekreacja i rehabilitacja 
konna” – propagowanie 
zdrowego, aktywnego stylu 
życia, nauka jazdy konnej, 
rehabilitacja i hipoterapia 
pod okiem instruktora.

 „Zabawa bez barier – inte-
gracyjny plac zabaw” – li-
kwidacja ograniczeń, jakie 
spotykają w codziennym 
życiu dzieci z niepełno-
sprawnościami, zapewnie-
nie im dostępu do atrakcji, 
z jakich korzystają wszyst-
kie dzieci oraz integra-
cja mieszkańców.

 „Koziański grób (nie) zna-
nego żołnierza – odbudo-

wa nagrobka por. Adolfa 
Staszkiewicza” –  komplek-
sowa modernizacja nagrob-
ka zniszczonego w czasie 
okupacji hitlerowskiej ku 
pamięci zasłużonego uczest-
nika walk w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej.

  „Podniesione przejście dla 
pieszych” – zaprojektowa-
nie i wykonanie wyniesie-
nia istniejącego przejścia 
dla pieszych na ulicy Nad-
brzeżnej w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych 
oraz ułatwienia włączenia 
się do ruchu pojazdów wy-
jeżdżających z ulic: Miodo-
wej, Pogodnej, Woskowej, 
Ogrodowej, Jutrzenki, Rze-
mieślniczej i Mostowej.

  „Aktywny senior” – do-
finansowanie organizacji 
dwóch wycieczek krajo-
znawczych dla osób w wie-
ku powyżej 60 lat.

  „Utwardzenie terenu pod 
miejsca postojowe /ogól-
nodostępne, bezpłatne/ przy 
ulicy Panienki” – przygo-

towanie parkingu dla osób 
korzystających z uroków 
lasu, np. grzybiarzy, rowe-
rzystów, turystów, a także 
odwiedzających kapliczkę 
„Pod Panienką”.

  „Mural Krzysztofa Gra-
bowskiego” – pomalowa-
nie wschodniej elewacji sali 
gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kozach 
w nawiązaniu do osoby 
Krzysztofa Grabowskiego, 
dorastającego w Kozach 
w tzw. willi Grabowskich, 
pierwszego Polaka, który 
samotnie przepłynął Atlan-
tyk w 1959 roku.

Wyniki głosowania znane 
będą 31 października br. Wy-
brane projekty zrealizowane 
zostaną w przyszłym roku.

Budżet obywatelski w Kozach wprowadzony został po to, by zaktywizować 
jeszcze większe grono mieszkańców gminy i umożliwić realizację zadań 
służących im samym.
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jACEK KALIńSKI,
wójt gminy Kozy:

To pierwsza odsłona budżetu oby-
watelskiego w naszej gminie, ale 
już widać, że taki pomysł ma sens. 
Ważne jest, że to mieszkańcy 
sami zdecydują o części gminnych 
wydatków, mogąc w ten sposób 
współdecydować o kierunkach 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznej, czy potrzebach związa-
nych z różnego typu wydarzeniami 
i aktywnościami. Wprowadzając 
budżet obywatelski doskonale 
zdawaliśmy sobie sprawę, że śro-
dowisko koziańskie wyróżnia się 
dużą aktywnością, teraz potwier-
dziła się kreatywność i otwartość 
na zupełnie nowe pomysły. Sukce-
sywnie zamierzamy tę inicjatywę 
rozwijać, aby nasi mieszkańcy 
mogli z powodzeniem realizować 
takie działania, które uznają za 
społecznie wartościowe.

Dożynki uDane
Przejazd tradycyjnego korowodu ulicami gminy Kozy rozpoczął  

dożynkowe świętowanie. Dalsza część niedzieli 15 września  

wypełniona była atrakcjami dla każdego.
Przy słonecznej aurze ce-

remoniał przekazania chleba 
wójtowi gminy Jackowi Ka-
lińskiemu rozpoczął w koziań-
skim parku doroczne dożynki. 
Na wstępie części rozrywko-
wej wystąpił Bartosz Gajda 
z kabaretu Łowcy.B. Odbyły 
się też pokazy i konkursy, za-
grała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta oraz obchodzący 10-le-
cie działalności Zespół Pieśni 
i Tańca „Kozianie”. W mu-
zycznej części imprezy zapre-
zentowała się też publiczności 
formacja „Walimy w kocioł”, 
a do późnych godzin wieczor-
nych trwała wspólna zabawa 
przy dźwiękach zespołu „Dra-
vox”.

Pomiędzy koncertami roz-
strzygnięto konkurs o Puchar 

Wójta Gminy Kozy, oceniają-
cy pojazdy biorące wcześniej 
udział w korowodzie. I tak 
królem dożynkowego koro-
wodu wybrano pojazd Kata-
rzyny i Stanisława Domków, 
wyróżniono także najmłodsze-
go uczestnika, 3-letniego Fili-

pa Czadernę. Zainteresowanie 
wzbudził ponadto II Koziań-
ski Wyścig Ciągników Rol-
niczych. Stawką konkurencji 
przeprowadzonych z przymru-
żeniem oka był Puchar Wice-
starosty Powiatu Bielskiego 
Grzegorza Szetyńskiego.

Wśród wydarzeń towa-
rzyszących koziańskim do-
żynkom wspomnieć należy 
o stworzonej z myślą o naj-
młodszych wiosce harcer-
skiej, stoisku ekologicznym 
z rozdawanymi drzewkami 
w zamian za makulaturę, przy-
gotowanym przez Nadleśnic-
two Bielsko-Biała saturatorze 
spółki Aqua, który zwłaszcza 
dla dzieci był nie lada atrak-
cją czy artystycznych inicja-
tywach w ramach projektu 
„Magiel kultury”. (RA)
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mobiLizacJa PrzeD Sezonem
Choć do inauguracji sezonu zimowego w Szczyrku jest jeszcze daleko, to już teraz władze miasta prowadzą działania, których celem będzie zminimalizowanie 

pojawiających się zimą problemów.

By omówić istotne dla mia-
sta kwestie związane z drogo-
wą infrastrukturą burmistrz 
Antoni Byrdy spotkał się 
z marszałkiem województwa 
śląskiego Jakubem Chełstow-
skim oraz osobami odpowie-
dzialnymi za utrzymanie dróg 
rangi wojewódzkiej. Zalicza 
się do nich droga nr 942, bę-
dąca główną arterią przebie-
gającą przez Szczyrk. Wobec 
znacznego natężenia ruchu, 
w szczególności w trakcie se-
zonu narciarskiego, jej stan 
pozostawia sporo do życzenia.

Wstępne ustalenia po-
czynione podczas spotkania 
w Urzędzie Marszałkowskim 
dają jednak nadzieję, że sy-
tuacja ta ulegnie niebawem 
poprawie. Jesienią, a więc 
w okresie bezpośrednio po-
przedzającym czas najbardziej 
wzmożonego ruchu komuni-
kacyjnego w mieście, ruszyć 
mają prace drogowe na tra-
sie od kaplicy ewangelickiej 
w kierunku Soliska. Przewi-
dują one wyłożenie nowej na-
kładki asfaltowej na odcinku 
długości ok. 5 kilometrów.

Wspomniane spotkanie 
było także okazją do konty-
nuowania niełatwych rozmów 

na temat następnego odcinka 
tej drogi, prowadzącego od 
Soliska na Biały Krzyż. Po-
trzebę gruntownego remontu 
podnoszono już w maju, gdy 
na sesji Rady Miejskiej gościli 
radni Sejmiku Wojewódzkiego 
– Ewa Żak i Andrzej Molin. 
– W Beskidach zostały dwa 
odcinki dróg wojewódzkich 
w fatalnym stanie – na Kuba-
lonce oraz w Szczyrku Salmo-
polu. Remont tej pierwszej jest 

przynajmniej w planach. Ale 
o naszej drodze wszyscy chyba 
zapomnieli – mówił wówczas 
zaniepokojony burmistrz An-
toni Byrdy.

Początkiem października 
doszło z kolei w Szczyrku 
do innego ważnego spotka-
nia. Władze miasta gościły 
przedstawicieli Urzędu Mar-
szałkowskiego, Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Zarządu Dróg 
Powiatowych, policji, straży 

pożarnej, pogotowia ratunko-
wego, firm odpowiedzialnych 
za odśnieżanie ulic oraz trzech 
największych ośrodków nar-
ciarskich. W szerokim gronie 
omówiono najważniejsze za-
gadnienia dotyczące zbliża-
jącego się sezonu zimowego. 
Wypracowano także już na 
tym etapie istotne wnioski.

M.in. burmistrz miasta 
zaproponował, aby w trakcie 
sezonu w godzinach od pół-

nocy do 5 nad ranem samo-
chody nie były pozostawiane 
przez ich właścicieli na pobo-
czach, umożliwiając sprawne 
odśnieżanie dróg i chodni-
ków. Jednocześnie zwrócił 

uwagę na konieczność wła-
ściwego skoordynowania 
tych prac przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich i firmy od-
śnieżające ulice gminne oraz 
prywatne. (RED)

ANTONI BYRDY,
burmistrz Szczyrku:

Pomni doświadczeń z ubiegłej 
zimy, gdy przy znacznym wzro-
ście liczby narciarzy i turystów w 
Szczyrku stanęliśmy nagle w ob-
liczu rozmaitych trudności, zdecy-
dowaliśmy o potrzebie organizacji 
spotkania z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron. Cieszy 
mnie jako burmistrza, że na taką 
propozycję odpowiedziano pozy-

tywnie. Była to świetna okazja, 
aby podzielić się własnymi opinia-
mi i podejść do ważnych zagadnień 
pod kątem sezonu zimowego z róż-
nych perspektyw.
Niewątpliwie zaowocuje to roz-
wiązaniami na miarę możliwości 
kompromisowymi i satysfakcjo-
nującymi tak dla naszych miesz-
kańców, jak i coraz chętniej przy-
bywających tu gości. Uważam za 
nasz wspólny obowiązek troskę 
o zapewnienie jak najlepszych 
warunków, gdy Szczyrk przeżywa 
nierzadko w słoneczne zimowe 
dni prawdziwe oblężenie.
jako gospodarz miasta chciałbym 
podkreślić również to, że Szczyrk 
jest gminą specyficzną z racji 
swojego położenia. Mamy aż 38 
kilometrów dróg gminnych, do 
tego dochodzi około 5 km dróg o 
charakterze leśnym, co przy róż-
nicy wzniesień na poziomie 300 
metrów sprawia często duże pro-
blemy służbom odpowiedzialnym 
za odśnieżanie.

Samorząd miasta czyni usilne starania, aby nadchodzący sezon narciarski był jeszcze bardziej udany, niż ten 
miniony, podczas którego Szczyrk i jego atrakcyjne tereny na miejsce aktywności wybrały tysiące osób.

moDernizacJe z DofinanSowaniem
Środki zewnętrzne, pozyska-
ne w ostatnim czasie przez 
samorząd, zostały przezna-
czone na remonty kolejnych 
dróg na terenie miasta. Ulica 
Pasterska jest już po moder-
nizacji, a w przyszłym roku 
niezbędne prace wykonane 
będą na ul. Poziomkowej.

Ul. Pasterska w Szczyr-
ku Biłej zniszczona została 
przed kilku laty. Toteż gmina 
czyniła starania, by doprowa-
dzić do jej remontu. Pomoc-
ne dla realizacji inwestycji 
okazały się środki w posta-
ci tzw. promesy z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na poziomie 
240 tys. zł. Wraz z wkła-
dem własnym w wysokości 
przeszło 100 tys. zł, fundu-
sze zewnętrzne pozwoliły na 
odbudowę konstrukcji i na-
wierzchni drogi oraz wykona-
nie odwodnienia na odcinku 
ok. 300 metrów, gdzie jest 
ona zbudowana z płyt ażu-
rowych.

Kolejne dofinansowanie 
rzędu nieco ponad 120 tys. zł 
z Funduszu Dróg Samorządo-

wych pozwoli na wykonanie 
remontu ul. Poziomkowej. 
Modernizacji podlegał będzie 
odcinek długości niespełna 
200 m od przedszkola w Bi-
łej aż do sygnalizacji świetl-
nej w tym rejonie. Szacuje 
się, że koszt całości zadania 
nie przekroczy 300 tys. zł. 
Przetarg rozstrzygnięty zosta-
nie wprawdzie jeszcze w tym 
roku, ale prace ruszą już na 
wiosnę. – Uzyskaliśmy prze-
dłużony czas na przeprowa-
dzenie tej inwestycji. To o tyle 

ważne, że prace rozpocznie-
my nie w listopadzie, gdy 
byłoby to bardzo utrudnione 
w naszych warunkach pogo-
dowych, ale wczesną wiosną 
przy sprzyjającej ku temu au-
rze – wyjaśnia burmistrz An-
toni Byrdy.

Dodaje, że samorząd kon-
tynuuje działania związane 
z regulacją stanu prawnego 
dróg gminnych, prowadzące 
do modernizacji również in-
nych dróg w różnych częściach 
Szczyrku. – Przez blisko 30 lat 

temat ten podejmowano nie-
chętnie, głównie ze względu 
na wysokie koszty wydzieleń 
geodezyjnych, sięgające kil-
kudziesięciu tysięcy złotych 
– zaznacza burmistrz Byrdy. 
– W przypadku chęci pozyski-
wania środków pozabudżeto-
wych na przebudowę dróg, 
a o to zabiegamy, niezbędna 
jest kompletna własność dróg. 
Jest to zatem kwestia o bardzo 
istotnym znaczeniu, którą nale-
ży przeprowadzić jak najszyb-
ciej – przypomina. (M)

raDy DLa mieSzkańców

Wypełnione różnymi 
atrakcjami były osiedlowe 
festyny, zorganizowane przez 
część Rad Osiedli w Szczyrku 
na zakończenie ich kadencji.

Organizacji plenerowych 
imprez z myślą o mieszkań-
cach swoich osiedli podjęły 
się we wrześniu Rady w Ska-
litem oraz Biłej. W obu przy-
padkach wydarzenia zostały 
przeprowadzone z bogato 
wypełnionym programem. 
Nie zabrakło animacji dla 
dzieci oraz gier i zabaw 
z przeznaczeniem dla całych 
rodzin. Odbyły się także po-
kazy pierwszej pomocy przy 
udziale strażaków i przedsta-
wicieli GOPR, jak również 
degustacje przygotowa-
nych potraw.

Uczestniczący w osiedlo-
wych festynach burmistrz 
Szczyrku Antoni Byrdy do-
cenia tego rodzaju inicjaty-
wy. – To w sposób oczywisty 
aktywizacja społeczności lo-
kalnej w rejonach naszego 
miasta, z którymi mieszkańcy 
się utożsamiają – mówi bur-
mistrz. – Rady Osiedli speł-
niają swoją funkcję. Dobrze 
reprezentują swoich miesz-
kańców, wspomagają rad-
nych, dbając o zapewnienie 
najbardziej pilnych potrzeb 
– dodaje Antoni Byrdy.

We wrześniu szczyrkow-
skie Rady Osiedli, a jest ich 
łącznie siedem, zakończyły 
swoje kadencje. Równocze-
śnie wybrano nowe władze 
na okres pięcioletni. (RA)
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Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym wydatnie poprawił się stan ulicy Pasterskiej w Szczyrku Biłej, 
zbudowanej z płyt ażurowych.
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mięDzynaroDowy ProJekt 
zakończony

Od 29 sierpnia do 2 wrze-
śnia 2019 r. gmina Wilamo-
wice zrealizowała projekt 
współfinansowany w ramach 
unijnego programu „Europa 
dla obywateli”. Projekt pod 
nazwą „Solidarna współpraca 
partnerska naszą przyszłością 
w Unii Europejskiej” skupił 
blisko 170 uczestników będą-
cych przedstawicielami miast 
partnerskich z Czech, Słowa-
cji, Węgier, Chorwacji oraz 
Bośni i Hercegowiny.

Działania projektowe pod-
czas pięciu dni spotkań obej-
mowały szereg warsztatów, 
dyskusji, konferencji i debat 
poświęconych zagadnieniom 
związanym z przyszłością 
Europy, w kontekście euro-
sceptycyzmu i tolerancji dla 
mniejszości kulturowych. 
Tematyka obejmowała też 
problemy społeczne, występu-
jące we wszystkich miastach 
partnerskich. W spotkaniach 
podkreślana była za każdym 
razem konieczność integracji 
w ramach Unii Europejskiej 
opartej na solidarnej współ-

pracy wszystkich partne-
rów projektu.

Dzięki przygotowanej wy-
stawie fotograficznej omó-
wiono inwestycje i zadania, 
które udało się zrealizować 
w poszczególnych krajach 
dzięki wsparciu z UE, a tak-
że przedstawiano plany na 
przyszłość związane z człon-
kostwem w UE. Europejskie 
dziedzictwo kulturowe regio-
nu i gmin partnerskich zapre-
zentowane zostało podczas 
dożynek gminnych w miej-
scowości Dankowice.

Ważnym elementem 
wydarzenia było zwie-
dzanie przez uczestników 
miejsc pamięci w Krakowie 
oraz Muzeum Auschwitz 
w Oświęcimiu. Wizyty te 
uświadomiły wszystkim do 
czego może prowadzić brak 
tolerancji dla mniejszości 
i skrajny ultranacjonalizm. 
W wyniku szerokiego roz-
powszechnienia informacji 
o przebiegu projektu inne 
gminy w Unii Europejskiej 
uzyskały wiedzę o jego re-
alizacji i będą miały okazję 
do zapoznania się z wypra-
cowanym modelem współ-
pracy. (GW)

bezPieczne choDniki
Na terenie gminy Wilamowice trwają prace 

drogowe, mające przede wszystkim poprawić 

bezpieczeństwo użytkowników.

Od kwietnia w Pisarzo-
wicach przy ul. Szkolnej po-
wstaje chodnik. To tzw. I etap 
budowy, obejmuje bowiem 
odcinek od granicy z Koza-
mi do ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Pańską, łącznie ok. 2,5 
km. Szeroki chodnik zapewni 
bezpieczeństwo pieszych na 
tym gęsto zabudowanym tere-
nie Pisarzowic, tym bardziej, 
że wraz z budową chodnika 
poszerzono cały pas drogowy 
o 3 metry, co w wielu miej-
scach dotyczy również posze-
rzenia jezdni.

Warto przypomnieć, że ta 
przelotowa droga w Pisarzo-
wicach została już zmoderni-
zowana w swojej centralnej 
części. Jak wyjaśnia Stanisław 
Gawlik, wiceburmistrz gminy 

Wilamowice, w najbliższych 
latach modernizacja z budową 
chodnika czeka ostatni odci-
nek ul. Szkolnej – od ul. Biel-
skiej w rejonie oczyszczalni 
w kierunku centrum do ul. 
Krakowskiej.

W podobny sposób Gmina 
Wilamowice przymierza się 
do przebudowy przelotowej 
ul. Pięknej w Zasolu Bielań-
skim od Domu Ludowego po 
skrzyżowanie z ul. Mostową, 
gdzie powstanie rondo. Prace 
zostaną przeprowadzone we 
współpracy z Powiatem Biel-
skim.

Obecnie realizowaną in-
westycją drogową jest dru-
gi już etap przebudowy ul. 
Krakowskiej w Hecznaro-
wicach, który w najbliższym 

czasie zostanie zakończony. 
Wcześniej zmodernizowano 
odcinek tej drogi od ronda 
w Wilamowicach do Hecz-
narowic. – Udało się też po-
zyskać dofinansowanie na 
dokończenie przebudowy 
tej drogi, czyli III etap, do 
granicy z Kętami – wyjaśnia 
Stanisław Gawlik. Odcinek 
długości ok. 2,4 km otrzy-
mał dofinansowanie w wy-
sokości 9,2 mln zł. Prace, 
także prowadzone wspólnie 
z Powiatem Bielskim, po-
trwają do sierpnia przyszłe-
go roku.

W następnej kolejności zo-
stanie zmodernizowana dro-

ga przelotowa w Starej Wsi. 
Odcinek ul. Dolnej od ronda 
w Dankowicach do centrum 
Starej Wsi i w tym wypadku 
zyska bezpieczny chodnik.

Z mniejszych inwestycji 
należy wspomnieć, że obec-
nie trwają prace przy zago-
spodarowaniu terenu wokół 
Wiejskiego Domu Kultury 
w Pisarzowicach, który prze-
szedł rozbudowę. Za budyn-
kiem powstaje parking na ok. 
20 samochodów, na co uda-
ło się pozyskać 130 tys. zł 
dofinansowania z Programu 
„Inicjatywa Sołecka”. Prace 
zakończą się jeszcze w paź-
dzierniku. (ŁU)

gmiNa WiLamOWicE

MARIAN TRELA,
burmistrz Wilamowic:

Na drogach w najbardziej ru-
chliwych miejscach naszych so-
łectw systematycznie budujemy 
chodniki. To w sposób oczywisty 
zwiększa bezpieczeństwo, przede 
wszystkim mieszkańców tych re-
jonów, którzy na drogach poja-
wiają się jako piesi.

W kolejnych latach zamierzamy 
kontynuować budowę chodni-
ków. Ale nie można też zapo-
minać, że jednocześnie popra-
wia się stan naszych dróg, ich 
nawierzchni i otoczenia. Prace 
modernizacyjne za każdym ra-
zem obejmują m.in. wyrównanie 
jezdni, dzięki czemu jeździ się 
nam lepiej. Nie bez znaczenia 
jest również efekt estetyczny, 
jaki przebudowa dróg wprowa-
dza do naszych miejscowości. 
Nasi mieszkańcy dbają o swoje 
posesje, mają ładne domy, a 
tymczasem często do tej pory 
między nimi wiła się połatana 
ulica. Po zakończeniu prac, które 
obejmują także jednolite wjazdy 
na posesje, cały obszar nabiera 
pełnego blasku. To również ma 
wpływ na życie naszych miesz-
kańców.

Wraz z budową chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach został posze-
rzony o 3 metry cały pas drogi.
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z wizytą w raDecznicy

Pięćdziesięcioosobowa de-
legacja Gminy Wilamowi-
ce przybyła 27 września do 
Radecznicy w województwie 
lubelskim, aby na miejscu 
pochówku płk. Mariana Pi-
larskiego uczcić jego pamięć.

Do wsi w powiecie zamoj-
skim delegacja z Wilamowic 
przybyła nieprzypadkowo. 

Pułkownik bowiem pochodził 
z Pisarzowic, gdzie urodził się 
w 1899 r. Był działaczem pod-
ziemia niepodległościowego 
w czasie II wojny światowej 
oraz powojennego podziemia 
antykomunistycznego, ko-
mendantem Obwodu Zamoj-
skiego Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość oraz dowódcą 
II Inspektoratu Zamojskiego 

Armii Krajowej. Pośmiert-
nie został awansowany do 
stopnia pułkownika Wojska 
Polskiego. W 2007 r. Prezy-
dent RP Lech Kaczyński od-
znaczył pośmiertnie Mariana 
Pilarskiego Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi dla 
niepodległości Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Z delegacją do Radecznicy 
przybyły poczty sztandarowe 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II, Ochotniczej Straży 
Pożarnej i górników z Pisa-
rzowic oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 
i oświaty. Delegacja odwie-
dziła Bazylikę św. Antoniego 
z Padwy w Radecznicy, gdzie 
w jej krypcie spoczywają 
szczątki zmarłego pułkow-
nika Pilarskiego. Proboszcz 
pisarzowickiej parafii ks. Ja-
nusz Gacek odprawił mszę 
św., a dyrektor IPN w Lublinie 
Marcin Krzysztofik w prezen-
tacji multimedialnej omówił 
dotychczasowe działania zwią-
zane z pracami poszukiwaw-
czymi ofiar totalitaryzmu.

Przy grobie zmarłego puł-
kownika symboliczną wiązan-
kę kwiatów złożyli burmistrz 
Wilamowic Marian Trela wraz 
z przewodniczącą Rady Miej-
skiej Stanisławą Kudłacik oraz 
byłym sołtysem Pisarzowic 
Stanisławem Peszelem. Chwi-
lą ciszy zebrani oddali hołd bo-
haterom walczącym o wolność 
i niepodległość. (Mj)

Chwilą ciszy zebrani oddali hołd bohaterom walczącym o wolność i niepodległość.
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JubiLatki z zaSoLa
W sobotę 28 września 

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Zasola Bielańskiego ob-
chodziło zaszczytny jubile-
usz 55-lecia działalności.

Moc życzeń i ogrom 
wspaniałych słów uznania 
za wieloletnią pracę spo-
łeczną, pomoc we wszyst-
kich imprezach lokalnych, 
rozwijanie pasji kulinar-
nych, dbanie o tradycje 
i dziedzictwo kulturowe 
gminy Wilamowice oraz 
powiatu bielskiego złożo-

no na ręce Marii Kajor, wie-
loletniej przewodniczącej 
Koła. Podczas uroczysto-
ści życzenia składali m.in. 
Stanisław Gawlik, zastęp-
ca burmistrza Wilamowic, 
Dorota Nikiel z Zarządu Po-
wiatu, Jolanta Konior kie-
rownik Biura ds. Promocji 
Powiatu, Grzegorz Puda, 
sekretarz stanu w Minister-
stwie Inwestycji i Rozwoju. 
Część artystyczną wzboga-
cił występ Zespołu „Zaso-
lanie”. (R)
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EKOLOgia

LiDerzy czyStego Powietrza
Gminy Kozy i Wilamowice jako kolejne samorządy w województwie, a pierwsze w powiecie bielskim, przystąpiły do współpracy z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie zwiększenia dostępności do programu „Czyste Powietrze”.

W czwartek 19 września 
w Pałacu Czeczów w Ko-
zach odbyła się konferencja 
prasowa. Udział w niej wzię-
li reprezentując samorządy – 
wójt Kóz Jacek Kaliński oraz 
burmistrz Wilamowic Marian 
Trela, a także przedstawiciele 
katowickiego Funduszu – pre-
zes Zarządu Tomasz Bednarek 
oraz członek Rady Nadzorczej 
Przemysław Drabek.

Szczególnie ważnym mo-
mentem spotkania było podpi-
sanie przez wspomniane gminy 
z powiatu bielskiego stosow-
nych porozumień, ustalających 
zasady współpracy w kwestii 
realizacji programu „Czyste 
Powietrze”. W myśl głównego 
założenia na terenie Kóz oraz 
Wilamowic powstanie specjal-
ny punkt informacyjny, gdzie 
obsługiwani będą wnioskodaw-
cy programu, składający wnio-
ski o uzyskanie dofinansowania 

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

Dobrowolna samorządo-
wa deklaracja ma przyczynić 
się do zwiększenia dostępno-
ści programu dla mieszkań-

ców. – Czyste powietrze to 
temat najważniejszy. Doty-
czy tak naprawdę nas wszyst-
kich – stwierdził burmistrz 
Marian Trela. – Dzięki roz-
maitym działaniom, jakie już 
prowadzimy, jakość powietrza 

w naszej gminie ulega popra-
wie. Ale tego typu inicjatyw, 
zwłaszcza wspierających 
mieszkańców finansowo w ich 
trosce o środowisko, nigdy za 
wiele – nadmienił z kolei wójt 
Jacek Kaliński.

Punkty obsługi w Kozach 
i Wilamowicach, które ruszą 
początkiem listopada, będą 
pierwszymi w powiecie biel-
skim. – Jesteście liderami 
w powiecie. Wskazujecie wła-
ściwy kierunek i przybliżacie 
swoim mieszkańcom kluczową 
dziś tematykę, powiązaną ści-
śle ze zdrowiem i bezpieczeń-
stwem – zauważył Przemysław 
Drabek, zwracając się do go-
spodarzy obu gmin.

Jak podkreślił prezes To-
masz Bednarek, umożliwienie 
składania wniosków bezpo-
średnio w gminach to dla be-
neficjentów programu duże 
udogodnienie. – Samorządy 
wyrażające wolę współpracy 
z Funduszem mogą liczyć na 
wszelkie wsparcie dotyczące 
obsługi Programu – stwierdził.

Przypomnijmy, że pro-
g r a m  „ C z y s t e  P o w i e -
trze” skierowany jest do 

osób f izycznych,  będą-
cych właścicielami domów 
jednorodzinnych lub po-
siadających zgodę na roz-
poczęcie budowy budynku 
jednorodzinnego. – Jako 
przedsięwzięcie komplek-
sowe zakłada zmniejszenie 
emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery – wyjaśnia Prze-
mysław Drabek z Rady Nad-
zorczej Funduszu. Program 
skupia się m.in. na wymianie 
starych pieców i kotłów na 
paliwo stałe, termomoderni-
zacji budynków czy instalacji 
odnawialnych źródeł energii. 
W skali całego kraju pochło-
nąć ma przeszło 103 mld zł. 
Mieszkańcy liczyć mogą przy 
tym na zwrot części kosztów 
poniesionych na inwestycje 
o minimalnym koszcie wy-
noszącym 7 tys. zł w formie 
dotacji oraz pożyczki. (MAN)
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Od lewej: Przemysław Drabek i Tomasz Bednarek, reprezentujący Fundusz, a także wójt Kóz jacek Kaliński  
i burmistrz Wilamowic Marian Trela po podpisaniu porozumień o współpracy w programie  „Czyste Powietrze”.

człowiek a śroDowiSko
Tytuł odnosi się do kolejnej edycji 

Powiatowego Konkursu Ekologiczne-
go, przeznaczonego dla dzieci i mło-
dzieży ze szkół zlokalizowanych na 
terenie powiatu bielskiego.

Konkurs pod patronatem staro-
sty bielskiego Andrzeja Płonki ma 
w głównym założeniu rozbudzać wśród 
młodego pokolenia świadomość eko-
logiczną i odpowiedzialność za śro-
dowisko naturalne. Co roku cieszy się 
sporym zainteresowaniem, teraz Sta-
rostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 
ogłosiło jego już 16. edycję.

Adresatami konkursu są dzieci 
i młodzieży z wszystkich klas szkół 
podstawowych oraz szkół ponadpod-
stawowych, dla których organem zało-
życielskim jest powiat bielski. Zadanie 
przewidziane dla uczniów polega na 
wykonaniu pracy literackiej, plastycz-
nej lub multimedialnej, bądź zdjęć, wpi-
sujących się w ogólny temat „Człowiek 
a środowisko”. Prace należy opatrzyć 
imieniem i nazwiskiem twórcy oraz ad-
resem szkoły, następnie do 12 listopada 
przesłać do Biura ds. Promocji Powiatu, 
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej przy 
ul. Piastowskiej 40 z dopiskiem „Kon-
kurs ekologiczny”.

Wzorem poprzednich odsłon na 
zwycięzców czekają atrakcyjne na-
grody i upominki. Jak podpowiadają 
organizatorzy, wpływ na ocenę zadań 
konkursowych będą miały nieszablo-
nowość, kreatywność i oryginalność 
podjęcia tematu, jak również umiejęt-
ność samodzielnego przełamania dy-
stansu między twórcą a odbiorcą. (M)

ekoLogiczna DekLaracJa

Ciekawą inicjatywę o proekolo-
gicznym wymiarze podjęły uczenni-
ce stacjonującej w Szczyrku Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej.

Wszystkie 34 obecne uczennice 
placówki podpisały w pierwszym 
miesiącu nowego roku szkolnego 
tzw. deklarację ekologiczną. Taki 
pomysł, pokazujący zaangażowa-
nie i wiedzę podopiecznych Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w zakresie 
aktualnych współcześnie zagadnień 

ekologii i ochrony środowiska, za-
inicjowały właśnie same uczennice 
wraz z gronem pedagogicznym.

W 11 punktach ujętych w dekla-
racji zawodniczki podkreśliły m.in. 
wolę oszczędzania wody i prądu, 
segregowania śmieci zgodnie z za-
sadami, czy używania własnych 
toreb podczas zakupów. Jednocze-
śnie zapewniły, iż nie będą używać 
plastikowych sztućców, marno-
wać jedzenia i kupować zbędnych 
ubrań. (MA)
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jedna z prac nagrodzonych we wcześniejszych 
edycjach konkursu.

My, uczennice SMS PZPS Szczyrk 
deklarujemy, że

BĘDZIEMY:
1. Oszczędzać wodę – zakręcając 
kran podczas mycia zębów i 
kąpieli.
2. Oszczędzać prąd – gasząc 
światło wychodząc z pokoju.
3. Chodzić do sklepu z własnymi 
torbami.
4. Zapełniać całą pralkę podczas 
prania.
5. Segregować śmieci.
6. Zbierać makulaturę.
7. Wykorzystywać w 100% 
materiały, które się do tego 
nadają.

NIE BĘDZIEMY:
8. Zostawiać podłączonych 
urządzeń do prądu podczas naszej 
nieobecności w pokoju.
9. Używać plastikowych sztućców 
oraz naczyń.
10. Marnować jedzenia, 
nakładając na talerz taką ilość 
jedzenia, którą zjemy.
11. Kupować ubrań i rzeczy, które 
nie są nam potrzebne.

W ramach szkolnych lekcji uczennice siatkarskiej szkoły w Szczyrku często zaznajamiają 
się również z tematami związanymi ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną.
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EKOLOgia

buDki DLa Dzięciołów

Uczniowie Liceum nr 6 
z bielskiego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Ar-
mii Krajowej wzięli udział 
w akcji Nadleśnictwa Biel-
sko i własnoręcznie skręcali 
budki dla ptaków.

„Dzięcioł” to akcja leśni-
ków, która ma za zadanie 
przygotować miejsca lęgowe 
w lasach Nadleśnictwa Bielsko 
jeszcze przed zimą, tak aby na 
wiosnę ptaki mogły zakładać 
w nich nowe gniazda. Młodzież 
z „szóstki” to jedna z kilku grup 
młodych ochotników, którzy 
podjęli się zadania przygotowa-
nia budek lęgowych, do akcji 

włączyli się ich młodsi koledzy 
ze szkół podstawowych nr 1, 10 
i 27 w Bielsku-Białej, a także 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w Czechowicach-
-Dziedzicach, łącznie blisko 
200 uczniów.

Co ważne, młodzi ludzie 
nie tylko zajęli się pracami 
ręcznymi, ale leśnicy zapoznali 
ich z zasadami odpowiednie-
go wieszania budek, prawidło-
wej ich konstrukcji i wpływie 
na prowadzenie lęgów przez 
różne gatunki ptaków. 

Jak informuje Nadleśnictwo 
Bielsko, podczas akcji przygo-
towano budki typu B, a więc 
przeznaczone m.in. dla szpa-

ka, bogatki, pleszki, kowalika, 
krętogłowa, mazurka, wróbla 
czy jerzyka. Konstrukcje moż-
na otwierać, toteż po wylęgu, 
a przed kolejnym sezonem, 
budka zostanie opróżniona 
podczas corocznego jesienne-
go czyszczenia. Dzięki temu 
będą mogły z niej skorzystać 
kolejne ptasie pary.

Systematyczne czyszczenie 
budek i usuwanie starych gniazd 
jest niezbędne, gdyż większość 
ptaków przy kolejnym lęgu nad-
budowuje nowe gniazdo na sta-
rym, przez co pisklęta znajdują 
się coraz bliżej otworu wejścio-
wego. Ponadto czyszczenie po-
zwala zachować odpowiedni 
poziom sterylności budki.

Budki zostaną zawieszone 
na drzewach na wysokości ok. 
3-5 m. Dzięki pomocy uczniów 
w lasach Nadleśnictwa Bielsko 
jeszcze w tym roku zostanie 
wywieszonych 130 nowych 
budek. Leśnicy wywieszając 
budki lęgowe starają się uła-
twić ptakom prowadzenie lę-
gów i przez to zwiększać ich 
ilość w lesie. (NB)

Dni otwarte SchroniSka
Kilka psów i kotów znala-

zło nowych właścicieli, a mi-
łośnicy czworonogów mieli 
okazję zapoznać się z zasada-
mi reanimacji zwierząt, poroz-
mawiać z lekarzem weterynarii 
czy nauczyć się bezpiecznego 
kontaktu z psem.

Bielskie Miejskie Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt przy okazji Światowego 
Dnia Zwierząt zorganizowa-
ło od piątku 4 do niedzieli 6 
października Dni Otwarte. 
Zaprezentowano m.in. swoich 
podopiecznych, przedstawia-
jąc uczestnikom wydarzenia 
zasady adopcji. To w kilku 
wypadkach miało szczęśliwy 
finał i czworonogi znalazły no-
wych właścicieli.

Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy reanimacji 
przedweterynaryjnej, przepro-
wadzone przez Annę Nikolaj-
du-Kudłę i Ziemowita Kudłę 

z bielskiego Gabinetu Wete-
rynaryjnego Med-Wet. Z kolei 
zasad bezpiecznego kontaktu 
człowieka z psem, również tym 
nieznanym, uczył specjalista 
z czechowickiego centrum do-
goterapii „Psia Edukacja”. Nie 
zabrakło rysunkowych atrak-
cji dla dzieci. W organizację 
imprezy włączyli się nie tylko 

pracownicy schroniska, lecz 
także tutejsi wolontariusze.

W schronisku mieszka po 
około sto kotów i psów. Moż-
na je adoptować nie tylko przy 
okazji Dnia Zwierząt, Miejskie 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zachęca wszystkich 
chętnych do kontaktu i odwie-
dzin. (RED)

wieLkie JeSienne SPrzątanie
Leśnicy z nadleśnictw po-

łudniowej części wojewódz-
twa śląskiego przyłączyli 
się do ogólnopolskiej akcji 
„#SprzątaMY”.

Akcję zainicjował Prezy-
dent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda, który 
wraz z małżonką na terenie 
Nadleśnictwa Ostrów Mazo-
wiecka w piątek 20 września 
zbierał śmieci porzucone w le-
sie. Tego samego dnia śmieci 
zbierali m.in. leśnicy z Nad-
leśnictwa Węgierska Gór-
ka. Do ich akcji przyłączyli 

się uczniowie z zaprzyjaź-
nionych placówek – Szkoły 
Podstawowej im. Obrońców 
Węgierskiej Górki, Zespo-
łów Szkolno-Przedszkolnych 
w Słotwinie, Siennej i Twar-
dorzeczce, łącznie ponad 200 
osób. Na zakończenie sprzą-
tania uczestnicy otrzymali 
słodki poczęstunek i książki 
o tematyce przyrodniczo-le-
śnej dla każdej ze szkół.

Z kolei około 150 osób 
wyruszyło na najbardziej 
uczęszczane szlaki tury-
styczne w lasach Nadleśnic-

twa Ustroń. W ramach akcji 
„#SprzątaMY” uczestnicy 
posprzątali w sumie 46 ha 
lasu w rejonie trzech popu-
larnych tras turystyczno-
-spacerowych: „Borgońki” 
w leśnictwie Kalembice, 
czerwonego szlaku na szczyt 
Czantorii w leśnictwie Czan-
toria i ścieżki edukacyjnej na 
Karkoszczonkę w leśnictwie 
Bukowa. Zebrano 10 m sześc. 
odpadów, z których więk-
szość stanowiły plastikowe, 
szklane i aluminiowe opako-
wania po napojach. (RED)

koLeJna zieLona 
Pracownia

Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Janowicach to 
czwarta już placówka na tere-
nie gminy Bestwina, wyposa-
żona w nowoczesną pracownię 
na potrzeby zajęć z fizyki, che-
mii, biologii czy geografii przy 
udziale środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

– Wasza gmina to feno-
men, bo wszystkie szkoły 
posiadają już tzw. zielone 
pracownie. A że leżycie na 
atrakcyjnym przyrodniczo 
terenie, spełnią one swoją 
funkcję najlepiej, jak to tylko 
możliwe – stwierdził podczas 
uroczystego otwarcia nietypo-
wej sali Przemysław Drabek, 
członek Rady Nadzorczej ka-
towickiego WFOŚiGW.

Symbolicznego prze-
cięcia wstęgi w czwartek 3 
października dokonał wraz 
z wójtem gminy Arturem 
Beniowskim. – Zdobywając 
wiedzę dawniej bazowano 
głównie na teorii, a możliwo-
ści prezentowania doświad-
czeń były bardzo skromne. 
Dzięki takim miejscom, jak to 
warunki są obecnie znacznie 
lepsze – zaznaczył wójt Be-
stwiny.

Placówka w Janowicach 
wzbogaciła się o nowocze-
sne sprzęty, m.in. tablicę 
multimedialną, mikrosko-
py, generator Van de Graafa, 
modele Układu Słonecznego, 
podłogę interaktywną i świa-
tłoszczelne zasłony. Działanie 
niektórych urządzeń zapre-
zentowali w dniu otwarcia 

pracowni sami uczniowie 
pod kierunkiem nauczycie-
li przedmiotów ścisłych. 
Największe wrażenie na 
gościach wywarło przygoto-
wanie „magicznego napoju” 
przy użyciu suchego lodu, ale 
świetnie wypadły także roz-
maite eksperymenty chemicz-
ne. Zainteresowanie wzbudził 
również namalowany na ścia-
nie za pomocą farby magne-
tycznej janowicki las.

Konkursowe dofinanso-
wanie z WFOŚiGW, jakie 
szkoła w Janowicach zdo-
była w ślad za placówkami 
z Bestwiny, Bestwinki i Ka-
niowa, wyniosło łącznie 37,5 
tys. zł. Do wyposażenia eko-
logicznej pracowni dołożył 
się również Urząd Gminy 
w Bestwinie. (SL/M)

Fo
to

: M
at

. n
ad

Le
śn

ic
tW

a b
ieL

SK
o

Fo
to

: S
ła

W
oM

ir
 Le

W
cz

aK
/M

at
. u

g 
be

St
W

in
a

Fo
to

: F
ac

eb
oo

K M
ed

-W
et

Pokaz reanimacji przedweterynaryjnej.
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BiZNES

Dr jANUSZ MICHAŁEK,
prezes Zarządu  
Katowickiej SSE S.A.:

Zapraszamy wszystkich inwestorów do współpracy z 
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. jestem prze-
konany, że w naszej szerokiej gamie propozycji każdy 
przedsiębiorca znajdzie interesujące go rozwiązania, 
które pozwolą mu na osiągnięcie finansowych korzyści 
w prowadzonej działalności gospodarczej. 
jeszcze niedawno Specjalne Strefy Ekonomiczne ko-
jarzyły się przede wszystkim z wielkimi przedsięwzię-

ciami inwestycyjnymi i powstawaniem dużych zakła-
dów, które mogły skorzystać na ulgach finansowych. 
Od jakiegoś czasu w Katowickiej SSE konsekwentnie 
rozszerzamy nasze propozycje współpracy również 
na pozostałe segmenty przedsiębiorców – małych 
i średnich.
To ciągle temat mało znany, warto więc zainteresować 
się korzyściami w postaci ulg podatkowych, jakie może 
uzyskać firma czy to z inwestowania w rozwój swojego 
przedsiębiorstwa, czy też tworząc nowe miejsca pra-
cy. Co więcej, nie trzeba lokować swojego zakładu na 
terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
jej licznych lokalizacjach na terenie czterech Podstref, 
wystarczy prowadzić działalność gospodarczą na tere-
nie województwa śląskiego. Wspieramy inwestorów 
w wielu dziedzinach ich przedsiębiorczości, od grun-
tów pod inwestycje, poprzez obsługę konsultingową, 
szkolenia, wynajem powierzchni magazynowych i 
biurowych, po pomoc w kooperacji.
jednym z naszych działań, w które mocno anga-
żujemy się w ostatnim czasie, jest też wspieranie 
pozyskiwania przez inwestorów pracowników. To 
szczególny znak czasu, jaki przeżywa polska gospo-
darka – przedsiębiorstwa szukają wykwalifikowa-
nych kadr, które zwiążą się z firmą. Stąd propozycja 
naszych programów tworzenia mieszkań i szkoleń 

dla pracowników, którzy zwiążą się z inwestującymi 
w naszej Strefie przedsiębiorcami. Warto też dodać, 
że już nie tylko wielkie miasta cieszą się zaintereso-
waniem inwestorów. W poszukiwaniu rąk do pracy 
przedsiębiorcy coraz częściej zwracają się w kierunku 
mniejszych ośrodków, gdzie ich propozycja godzi-
wego zatrudnienia spotyka się z odpowiedzią osób 
poszukujących stałej i, co ważne, stabilnej pracy.
jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ak-
tywnie uczestniczymy w tych procesach na terenie 

naszego regionu. Temu ma służyć jedna z ostatnich 
naszych inicjatyw – utworzenia terenów inwesty-
cyjnych o powierzchni 29 ha w gminie Radziechowy-
-Wieprz na Żywiecczyźnie. Wkrótce powstaną tam 
inwestycje przemysłowe wartości 600 mln zł, gdzie 
pracę znajdzie 1,5 tys. osób.
Zapraszamy do naszych biur, tam właśnie każdy 
przedsiębiorca uzyska informację o możliwościach 
wsparcia ze strony Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.
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oferta katowickieJ SSe S.a.:
 900 ha wolnych terenów inwestycyjnych
 Działki o powierzchni od 0,5 ha do 100 ha
 Możliwość dostosowania wielkości działki do potrzeb inwestora
	Tereny skomunikowane z głównymi szlakami komunikacyjnymi Polski i Europy
	Pełne uzbrojenie działek w media (woda, prąd, gaz, kanalizacja), drogi dojazdowe 
 Biurowce klasy A w Katowicach (wynajem)
 Możliwość wynajmu gotowych hal produkcyjnych i magazynowych
 Inkubator przedsiębiorczości KSSENON

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności 
świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu:

 aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy
 obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej  

z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych
 prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji  

w KSSE
 „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora)
 wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych
 działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie
 doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju 

Kadr z siedzibą w Podstrefie Tyskiej
 usługi w zakresie medycyny pracy

PoDStrefa JaStrzębSko-żorSka  
DLa PołuDnia woJewóDztwa śLąSkiego

KSSE składa się z czterech podstref: Gliwickiej, Jastrzębsko-Żorskiej, So-
snowiecko-Dąbrowskiej, Tyskiej. W Biurze Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej 
można uzyskać informację o położeniu działek w granicach Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej w regionie Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego, 
Ziemi Bielskiej i Żywiecczyzny (Żory, Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój, Godów, 
Bielsko-Biała, Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Czechowice-Dziedzice, My-
ślenice, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Orzesze, Racibórz, Wodzisław Śląski, 
Węgierska Górka).

Biuro Podstrefy jastrzębsko-Żorskiej, 
ul. Muzealna 1/1, 44-240 Żory (były adres ul. Męczenników Oświęcimskich 32)
tel.: +48 32 435 16 16, e-mail: zory@ksse.com.pl
Osoba pierwszego kontaktu: Piotr Sikora
tel.: +48 32 435 16 13, e-mail: zory@ksse.com.pl

katowicka SPecJaLna Strefa ekonomiczna  
– wSParcie DLa PrzeDSiębiorców

Katowicka SSE S.A. została powołana 18 czerwca 1996 roku, aby wspierać i przyspieszać procesy restrukturyzacyjne  

oraz tworzyć nowe miejsca pracy w regionie.

wkrótce tereny inweStycyJne w raDziechowach-wiePrzu
W piątek 13 września dr Janusz 

Michałek, prezes Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, podpisał 
akt notarialny na zakup gruntu o po-
wierzchni 29 ha na terenach w gmi-
nie Radziechowy-Wieprz. – To jedna 
z największych transakcji, jaką do-
tychczas realizowała Katowicka SSE 
– wyjaśnia prezes Janusz Michałek.

Grunt o łącznej powierzchni 
29,1967 ha sprzedał Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa, akt podpisał 
Marcin Wysocki, dyrektor Oddziału 
Terenowego KOWR w Warszawie. 
Wartość sprzedaży wynosi 46 010 
000 zł. – Kontynuujemy tym samym 
dynamiczny rozwój gospodarki na 
południu województwa śląskiego. Po 

trzech latach ciężkiej pracy i długich 
negocjacjach uruchamiamy nowy 
teren inwestycyjny. Inwestorzy już 
czekają – informuje Janusz Michałek. 

Na tych terenach wkrótce ma zostać 
zainwestowanych 600 mln zł, a po-
wstałe tu przedsiębiorstwa zatrudnią 
1,5 tys. osób.

uLga w PoDatku  
DochoDowym

Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. jest instytucją 
właściwą dla tych firm, które chcą 
skorzystać z pomocy publicznej 
w formie zwolnień podatkowych, 
ponosząc nakłady inwestycyjne lub 
tworząc nowe miejsca pracy.

Ulgi w podatku dochodowym dla 
średnich przedsiębiorstw inwestują-

cych w Katowickiej SSE na terenie 
naszego regionu mogą być nalicza-
ne wg jednego z poniższych spo-
sobów:

– W oparciu o koszty inwestycyj-
ne – łączna kwota ulgi podatkowej 
może wynieść 35 proc. poniesionych 
kosztów inwestycyjnych.

– W oparciu o kreację nowych 
miejsc pracy – łączna kwota ulgi 
podatkowej może wynieść 35 proc. 
dwuletnich kosztów zatrudnienia na 

nowoutworzonych miejscach pracy 
w strefie. 

Ulgi podatkowe dla małych firm

Małe firmy działające w woje-
wództwie śląskim mogą liczyć na 
zwolnienie od podatku dochodowego 
CIT/PIT w wysokości 45 proc. po-
niesionych kosztów inwestycyjnych 
lub dwuletnich kosztów nowoutwo-
rzonych miejsc pracy (do wyboru).

Katowicka Specjalna  
Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka 42
40-026 Katowice
e-mail: ksse@ksse.com.pl
www.ksse.com.pl
tel.: +48 32 251 07 36

katowicka SPecJaLna Strefa ekonomiczna JeSt LiDerem 
wśróD PoLSkich SPecJaLnych Stref ekonomicznych. 

Miejsc pracy

80 tysięcy

Firm

390 

Inwestycje

36 
miliardów złotych

Obszar strefy

2749 ha

Od lewej: starosta żywiecki Andrzej Kalata, wiceminister rodziny, pracy i spraw społecz-
nych Stanisław Szwed, prezes KSSE janusz Michałek, poseł Kazimierz Matuszny, dyrektor 
Oddziału Terenowego KOWR Marcin Wysocki, wiceprezes KSSE Andrzej Zabiegliński oraz 
wójt gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika po podpisaniu aktu kupna gruntów pod 
tereny inwestycyjne.
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