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AKTUALNOŚCI

2476 głosów
oddanych zostało na imię marcelinka, ma-
skotkę gminy Kozy. przypomnijmy, że już po 
zakończeniu szczytnego projektu „Kozy dla 
rodzin w Kenii” gmina otrzymała od przed-
stawicieli Fundacji Help Furaha maskotkę 
kózkę. – stwierdziliśmy, że to idealny pomysł 
na naszą gminną maskotkę. Kwestią do roz-
strzygnięcia pozostało tylko imię dla kózki – 
mówi wójt gminy jacek Kaliński. Zgodnie z 
inicjatywą samorządu kilka propozycji wskazali 
wpierw podopieczni koziańskich przedszkoli, 
następnie w październiku poddano je za po-
średnictwem ankiety pod otwarte głosowanie. dokładnie 2476 głosów, co dało 
przeszło 50 procent wszystkich, oddano na imię marcelinka, które właśnie przy-
pisane będzie do maskotki Kóz. mieszkańcom w mniejszym stopniu przypadły 
do gustu inne zaproponowane imiona, a więc Ranczóweczka, matylda, Czeczusia, 
lusia, Koźmitka i Śnieżka. (m)

regIon w lIczBach
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rok anny walentynowIcz

W poniedziałek 25 listopada o godz. 17.00 
w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej 
odbędzie się kolejne, comiesięczne spotka-
nie z cyklu: „Bielskie spotkania z historią 
najnowszą”. Tym razem Artur Kasprzy-
kowski z katowickiego Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej przedstawi sylwetkę 
Anny Walentynowicz, jednej z najważniej-
szych i najbardziej szlachetnych postaci 
„Solidarności”.

W bieżącym roku mija 90 lat od chwili naro-
dzin Anny Walentynowicz i dlatego Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej „w uznaniu zasług Anny 
Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu 
„Solidarności” i odzyskania przez Polskę niepodle-
głości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, 
ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentyno-
wicz”. – To dobra okazja, by przypomnieć tę nie-
zwykłą postać, jej życie i działalność – podkreślają 
organizatorzy spotkania w Książnicy Beskidzkiej.

ReklaMa

złoty dedal przyznany
G r u p a  R e k o r d  S y s -

t e m y  I n f o r m a t y c z n e 
z Bielska-Białej została 

uhonorowana nagrodą spe-
cjalną Złotym Dedalem dla 
najlepszej firmy subregionu 

południowego w konkursie 
Firma Roku 2019 miasta 
Bielska-Białej i powiatu 
bielskiego. Z rąk prezydenta 
Jarosława Klimaszewskie-
go oraz starosty Andrzeja 
Płonki odebrał ją prezes 
Rekordu Janusz Szymu-
ra. Tytuł Firmy Roku 2019 
Bielska-Białej i statuet-
ka Dedala trafiła do firmy 
Evatronix, zaś Firmą Roku 
2019 Ziemi Bielskiej zosta-
ła spółka Akces z Czecho-
wic-Dziedzic, działająca 
w branży budowlanej. (AM)Fo
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nowy rekord  
w nurkowanIu

257 metrów – to nowy rekord świata w nurko-
waniu swobodnym, ustanowiony przez pochodzącą 
z Bestwiny Magdalenę Solich-Talandę.

Utytułowana zawodniczka, będąca aktualną mi-
strzynią świata, wystartowała w październiku w im-
prezie „Hydro Dynamic 2019” w Wiedniu. Swoje 
nieprzeciętne umiejętności zaprezentowała w konku-
rencji pływania dynamicznego z płetwami, w której 
pobiła dotychczasowy najlepszy wynik. 257 metrów 
Solich-Talandy to osiągnięcie znaczące, wszak jesz-
cze nigdy żadna kobieta nie przepłynęła dłuższego 
dystansu pod wodą na jednym oddechu. (R)
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zmIany w BIelskIej kraInIe
Janusz Pierzyna, wójt gmi-

ny Jasienica, został wybrany 
na prezesa stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Rybacka „Bielska 
Kraina”. Zastąpił na tym sta-
nowisku zmarłego w sierpniu 
Zdzisława Byloka.

XXVIII Walne Zgromadze-
nie Członków Stowarzyszenia 
LGR Bielska Kraina zorgani-
zowano w sali jasienickiego 
Drzewiarza w czwartek 30 paź-
dziernika. Jednym z punktów 
było wybranie nowego preze-

sa Stowarzyszenia. Obradują-
cy wybrali Janusza Pierzynę, 
który przez ostatnie 10 lat był 
wiceprezesem LGR.

Zebran ie  p rzypada ło 
w okrągłą 10. rocznicę powo-
łania Stowarzyszenia, uczestni-
cy uczcili ją okolicznościowym 
tortem. Bielska Kraina zrzesza 
samorządy oraz producentów, 
hodowców rybackich, a także 
organizacje związane z branżą 
hodowli ryb z naszego regio-
nu. W skład Stowarzyszenia 

wchodzą gminy Jasienica, Be-
stwina, Wilamowice, Czecho-
wice-Dziedzice i Jaworze oraz 
Starostwo Powiatowe w Biel-
sku-Białej. LGR wykorzystuje 
m.in. fundusze na wzmacnianie 
potencjału hodowli ryb i two-
rzenie infrastruktury towarzy-
szącej. W I okresie akcesyjnym 
w latach 2007-2013 pozyskano 
na rzecz tych pięciu samorzą-
dów blisko 23 mln zł, z kolei 
w II okresie w latach 2014-
2020 pozyskano 12 mln zł.
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gala nagrody Im. ks. londzIna
Po raz 21. wręczona została Nagroda Starosty 

Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. W piątek 8 

listopada podczas uroczystej gali trafiła ona do 

Bronisława Chrobaka z Wilamowic.

Nagrodę wręczył starosta 
bielski Andrzej Płonka oraz 
przewodnicząca kapituły Ali-
na Świeży-Sobel, krewna ks. 
Londzina. Nagrodę jego imie-
nia wręcza się jednej z 10 
osób lub instytucji, nomino-
wanych przez gminy powia-
tu bielskiego.

W tym roku nominowa-
ni byli:

Ks. kanonik Cezary Dulka 
z Bestwiny, proboszcz parafii 
Wniebowzięcia NMP w Be-
stwinie, odnowiciel zabytko-
wego kościoła w tej parafii.

Maria Dobija z Buczkowic, 
przewodnicząca Koła Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
w Rybarzowicach, wieloletnia 
organizatorka spotkań z oka-
zji Światowego Dnia Inwali-
dy i Osób Niepełnosprawnych.

Barbara Bielaczyc z Cze-
chowic-Dziedzic, założyciel-
ka Czechowickiego Teatru 
Muzycznego „Movimento”, 
animatorka i moderatorka mu-
zyczna młodzieży.

Maria Szubert z Jasieni-
cy, założycielka zespołu mu-
zycznego „Szwarne Dziecka” 
i kierowniczka Zespołu Regio-
nalnego „Jasieniczanka”.

Stanisław Hoczek z Jawo-
rza, czynny przewodnik gór-
ski, instruktor przewodnictwa 
oraz instruktor łucznictwa. Jest 
współzałożycielem Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
„Dziesiątka” w Jaworzu.

Adam Hałat z Kóz, autor 
książek, podróżnik, odkrywca 
i popularyzator historii Kóz 
i zasłużonych, choć często 
mało znanych kozian.

Zespół Regionalny  
„Porąbczanie” z Porąbki.

Jacek Żaba ze Szczyrku, fo-
tograf, autor licznych publika-
cji, społecznik, dziennikarz, 
wieloletni redaktor naczelny 
„Gazety Szczyrkowskiej”. 
Również zasłużony instruk-
tor narciarski.

Bożena Tobiasz z Wilko-
wic, prezes Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej 
w Wilkowicach i członek 
Zarządu Akcji Katolickiej 
Diecezji Bielsko-Żywiec-
k ie j ,  o rgan iza to rka  co-
rocznego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej w parafii oraz 
w Diecezji Bielsko-Żywiec-
kiej. 

Bronisław Chrobak z Wila-
mowic. współzałożyciel Za-
kładowej Komisji NSZZ 

„Solidarność” w spółdzielni 
pracy „Bielsbud”, prześlado-
wany w stanie wojennym. Były 

przewodniczący rady w Wila-
mowicach, współorganizator 
cyklicznego Konkursu Pieśni 

Patriotycznej oraz konkursu 
„Najpiękniejszy Ogród w Gmi-
nie Wilamowice”. (R)

pOwIAT bIeLsKI

Nominowany z gminy Kozy Adam Hałat i wójt Jacek Kaliński.

Jacek Żaba ze Szczyrku w otoczeniu rodziny i znajomych przyjął gratulacje 
od burmistrza Antoniego Byrdego i przewodniczącego Rady Miasta Borysa 
Matlaka.

Delegacja gminy Jasienica z wójtem Januszem Pierzyną, jego zastępcą Krzysztofem 
Wieczerzakiem, przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Machalicą i przewodniczącym 
Rady Powiatu Janem Borowskim składają gratulacje Marii Szubert.

Starosta Andrzej Płonka i przewodnicząca kapituły Alina Świeży-Sobel 
wręczają nagrodę Bronisławowi Chrobakowi.

Do nagrody w tym roku zostało nominowanych 9 osób i jeden zespół regionalny.

Księdzu kanonikowi Cezaremu Dulce z Bestwiny gratulował  
wójt Artur Beniowski oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik.

Gratulacje reprezentant gminy Jaworze Stanisław Hoczek przyjął od wójta  
Radosława Ostałkiewicza i przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Putka.

Bronisław Chrobak otrzymał gratulacje m.in. od burmistrza Wilamowic Mariana Treli i starosty Andrzeja Płonki.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

co onI wIedzą o „solIdarnoścI”?

Kim był Stanisław Pyjas? Czego dotyczył 
pierwszy postulat strajkujących w Stoczni Gdań-
skiej w sierpniu 1980 roku? Jaki kryptonim no-
siły manewry wojsk Układu Warszawskiego, 
zorganizowane na początku 1981 roku na tere-
nie Polski? Jaki tytuł miał dokument przyjęty 
przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność”, nazwany przez Leonida Breżniewa 
„prowokacyjnym”? Ile osób internowano w cza-
sie trwania stanu wojennego w Polsce? Jakie 
zjawisko z lat 1976-1989 określano pojęciem 
„drugi obieg”?

Odpowiedzi na te i ponad trzydzieści innych 
pytań musieli znać finaliści V Powiatowego 
Konkursu Historycznego „Solidarni”, który 
przeprowadzono 29 października w Oświęci-
miu. Jego organizatorami było Starostwo Powia-
towe w Oświęcimiu i miejscowy Młodzieżowy 
Dom Kultury we współpracy z podbeskidzką 
i małopolską „Solidarnością” oraz katowickim 
Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Oświęcimski konkurs ma na celu popu-
laryzowanie najnowszej historii Polski z lat 
1976-1989 ze szczególnym uwzględnieniem 
wydarzeń dotyczących „Solidarności”. W fi-
nale wzięło udział 23 uczniów z pięciu szkół 

średnich powiatu oświęcimskiego, którzy 
wcześniej zwyciężyli w szkolnych elimina-
cjach. Najlepiej z finałowymi pytaniami po-
radził sobie Piotr Urbańczyk z Powiatowego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzo-
stwa Sportowego i Technicznych w Oświę-
cimiu. Drugie miejsce zajął Łukasz Baruś 
z Zespołu Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kę-
tach, a trzecie ex aequo Julia Kopala ze wspo-
mnianego już Powiatowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 
i Technicznych w Oświęcimiu oraz Aleksandra 
Wiśniowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. St. Wyspiańskiego w Kętach.

Gratulacje dla wszystkich uczestników finału 
przekazał wiceprzewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Stanisław Sołtysik, wręczając 
każdemu finaliście upominek – książkę prof. 
Ryszarda Terleckiego „Solidarność 1980-1989. 
Polska droga do wolności”.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie na-
gród, ufundowanych m.in. przez podbeskidzką 
„Solidarność”, odbyło się 15 listopada w Oświę-
cimskim Centrum Kultury i zostało połączone 
z powiatowymi obchodami 101. rocznicy odzy-
skania niepodległości.

protest „solIdarnoścI” BBosIr
O 300 złotych wzrosną płace całej załogi Biel-
sko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
To efekt protestu „Solidarności” BBOSiR-u 
i twardych negocjacji. Porozumienie zosta-
ło zawarte 15 listopada, a podwyżki wejdą 
w życie z dniem 1 grudnia br. 

O problemach płacowych „Solidarność” 
alarmowała dyrekcję BBOSiR-u i prezydenta 
Bielska-Białej od wielu miesięcy. Na pierw-
szym powyborczym spotkaniu gospodarz mia-
sta obiecywał związkowcom dialog, konsultacje, 

spotkania. Potem jednak nic z tego nie wyszło. 
– Od wielu miesięcy sygnalizowaliśmy, że cier-
pliwość załogi się kończy. Przybywa nam obo-
wiązków, a płace mamy głodowe. W końcu 
dojdzie do tego, że nie będzie miał kto praco-
wać – podkreślali związkowcy. Kolejne pisma 
do władz miasta pozostawały bez odpowiedzi. 
– Mówiono nam tylko, byśmy czekali na nowy 
budżet miasta. Miarka się przebrała, gdy okaza-
ło się, że w projekcie przyszłorocznego budżetu 
żadne podwyżki nie zostały przewidziane – re-
lacjonowali działacze „Solidarności”.

We wtorek 29 października na wszystkich 
dziesięciu obiektach sportowych Bielsko-Bial-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pojawiły się 
transparenty i flagi „Solidarności”. Był to znak, 
że spór zbiorowy wszczęty przez związkowców, 
wszedł w nową fazę.

Wkrótce odbyło się spotkanie związkowców 
z dyrekcją BBOSiR, a także z prezydentem Biel-
ska-Białej. W wyniku negocjacji udało się wy-
walczyć podwyżki w wysokości 300 złotych na 
każdego z blisko stu pracowników BBOSiR. 
Kwota ta zostanie włączona do podstawy wy-
nagradzania i wypłacana będzie od grudnia tego 
roku. Ponadto związkowcy uzyskali obietnicę 
przyszłych regulacji płacowych uwzględniają-
cych inflację.

Zakończył się spór zbiorowy w BBOSiR, a z obiektów 
sportowych w Bielsku-Białej zniknęły już flagi i trans-
parenty.

40. rocznIca katastrofy w sIlesII
W Czechowicach-Dziedzicach odbyła się uro-

czystość upamiętniająca górników, którzy 30 paź-
dziernika 1979 r. zginęli w podziemnym pożarze 
w kopalni „Silesia”. Kwiaty pod pomnikiem, upa-
miętniającym tę tragedię, złożyli m.in. przedsta-
wiciele zakładowej „Solidarności” oraz Zarządu 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

W tragicznym pożarze śmierć poniosło – 
według różnych danych – 21 lub 22 górników. 
Wielu zostało bardzo ciężko poparzonych. 
Choć ze względów politycznych szczegółów 
akcji ratowniczej nie ujawniano, wiadomo, że 
była to jedna z najdłuższych akcji w historii 
polskiego górnictwa węgla kamiennego – trwa-
ła od 30 października do 18 grudnia 1979 r.

Pożar na głębokości 460 metrów pojawił 
się w rejonie przenośnika taśmowego zain-
stalowanego w upadowej transportowej. Jego 
najbardziej prawdopodobną przyczyną było 
zapalenie się taśmy przenośnika od urządzenia 
napędzającego taśmociąg, po zablokowaniu 
biegu taśmy. Pożar odciął pod ziemią górni-
ków...

Był to drugi tak poważny wypadek w „Sile-
sii” w latach 70. W 1974 r. podczas rabowania 
ściany w wyniku wybuchu metanu, a wskutek 
tego także pyłu węglowego, zginęło 34 górni-
ków. Dla zachowania pamięci o pracownikach 
poległych m.in. w tych katastrofach w pobliżu 
bramy kopalni zbudowano pomnik.

poparcIe dla pocztowców
Wyrażamy poparcie dla stanowiska i działań 

Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Poczty Polskiej, których 
celem jest wzrost wynagrodzeń i poprawa wa-
runków pracy – czytamy w stanowisku Zarzą-
du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
z 28 października w sprawie sytuacji w Poczcie 
Polskiej SA.

Związkowcy zwracają uwagę, że „w minio-
nych latach Zarząd Poczty Polskiej SA ignorował 
postulaty strony związkowej i nie podjął sku-
tecznych działań mających na celu rozwiąza-

nie nabrzmiałych i bolesnych dla pracowników 
problemów. Permanentne lekceważenie strony 
społecznej, która konsekwentnie upomina się 
o poprawę warunków płacowych i pracy, dopro-
wadziła do wzrostu napięcia pomiędzy stronami 
sporu i pogłębiającej się frustracji pracowników”.

Podbeskidzka „Solidarność” zaapelowała 
do Zarządu Poczty Polskiej o podjęcie auten-
tycznego dialogu ze stroną związkową, który 
zaowocuje spełnieniem postulatów załogi i za-
kończeniem sporu, który uderza w wizerunek 
tej firmy.

Uczestnicy oświęcimskiego konkursu „Solidarni” oraz ich opiekunowie po zakończeniu finałowego spotkania.



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 
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„solIdarność” za kratamI
Do Służby Więziennej na Śląsku wkroczyła 

„Solidarność”. 28 października, dzień po wej-
ściu w życie zmian w przepisach o służbach 
mundurowych, w Regionie Podbeskidzie za-
rejestrowana została Tymczasowa Organizacja 
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Funk-
cjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej 
Okręgu Katowickiego. Jej przewodniczącym 
jest pracujący w bielskim areszcie Andrzej Ko-
łodziejski. W rozmowie z portalem tvp.info pod-
kreślił on, że od dłuższego czasu jego celem 
było przełamanie monopolu związkowego i w 
końcu udało się to osiągnąć.

Pomogła w tym ustawa zaproponowana 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, która 
weszła w życie 27 października. Zmiany do-
tyczą ustaw o Policji, Straży Granicznej oraz 
Służby Więziennej. Dotychczas w tych służ-
bach funkcjonował tzw. monopolizm związko-
wy. – Pracownicy służby więziennej w końcu 
będą mieć wybór, którego do tej pory nie mieli 
– ocenia Kołodziejski.

„Solidarność” obecnie buduje struktury, a do 
śląskiego oddziału mogą dołączyć organizacje 
z kolejnych województw. – W państwie demo-
kratycznym mamy pluralizm polityczny, teraz 
będziemy mieć także pluralizm związkowy – 
dodaje Kołodziejski. O przełamanie monopolu 
szefostwo NSZZ „Solidarność” – mimo sprze-
ciwu części środowiska – walczyło zresztą od 
dłuższego czasu.

Śląska „Solidarność” obejmie 14 placówek 
penitencjarnych: Okręgowy Inspektorat Służ-
by Więziennej w Katowicach, Zakład Karny 
w Cieszynie (którego częścią jest bielski areszt), 
Areszt Śledczy w Częstochowie, Zakład Karny 
w Herbach, Zakład Karny w Wojkowicach, Za-
kład Karny w Raciborzu, Zakład Karny w Ja-
strzębiu Zdroju, Areszt Śledczy w Bytomiu, 
Areszt Śledczy w Gliwicach, Areszt Śledczy 
w Katowicach, Areszt Śledczy w Mysłowicach, 
Areszt Śledczy w Sosnowcu, Areszt Śledczy 
w Tarnowskich Górach oraz Zakład Karny 
w Zabrzu.

konkursy, konkursy…
Podbeskidzka „Solidarność” zachęca 

uczniów szkół średnich do udziału w dwóch 
konkursach, organizowanych przez nasz zwią-
zek.

Pierwszy z nich to organizowany od 2010 
roku w Bielsku-Białej (ale dla licealistów z ca-
łego regionu) Podbeskidzki Konkurs Historycz-
ny „Solidarni”, przeprowadzany wspólnie przez 
„Solidarność” i Instytut Pamięci Narodowej. 
Informacje o szczegółach tego konkursu zosta-
ły przesłane już do wszystkich szkół średnich 
Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cie-
szyńskiego i żywieckiego.

Drugi konkurs to organizowany od ubiegłego 
roku Regionalny Konkurs Plastyczny, odbywa-
jący się w tym roku pod hasłem „40. Roczni-
ca Powstania NSZZ Solidarność”, nad którym 
patronat objął Śląski Kurator Oświaty. Laureaci 
obu tych konkursów mogą liczyć na atrakcyj-
ne nagrody.

Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się 
z regulaminami obu konkursów i zachęcenia 
młodzieży do udziału w tych przedsięwzięciach. 
Wszystkie szczegóły znaleźć można na stro-
nie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności” 
w zakładce „Konkursy”.

znIcze I taBlIczkI pamIęcI
Tradycyjnie przed pierwszym dniem listo-

pada przedstawiciele podbeskidzkiej „Soli-
darności” odwiedzili groby swych zmarłych 
przyjaciół, by modlitwą i zapalonym zniczem 
wyrazić swą pamięć i wdzięczność.

– To nasz obowiązek, dowód nie tylko pa-
mięci, ale przede wszystkim wdzięczności za 
ich życie i służbę innym. Wielu z tych, których 
dziś odwiedzamy na cmentarzach, w przeszło-
ści za wierność naszemu związkowi płaciło swą 

wolnością. Ubolewam tylko, że nie wszędzie 
możemy dotrzeć – mówi szef podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz.

W tym roku – podobnie jak w poprzednich 
dwóch latach – na grobach działaczy „Solidar-
ności” obok zniczy pojawiły się też symbo-
liczne tabliczki z napisem „W dowód pamięci 
– wdzięczni za wolność”. To inicjatywa działa-
jącego w Bielsku-Białej stowarzyszenia „Pod-
beskidzie Wspólna Pamięć”.

tropamI solIdarnoścI
Serdecznie zapraszamy młodzież na trzecią 
edycję Gry Miejskiej „Tropami Solidarno-
ści”, która  odbędzie się w Bielsku-Białej 
w sobotę 14 grudnia w godzinach 15.30-19.00. 
Już dziś zarezerwujcie sobie czas w ten dzień 
– naprawdę warto!

Gra będzie łączyła w sobie elementy fabu-
larnej gry terenowej oraz biegu na orientację. 
Zadaniem uczestników będzie wcielenie się 
w działaczy „Solidarności”, sprostanie wy-
zwaniom czasów PRL-u i stanu wojennego, 
m.in. organizacja demonstracji związkowej, 
druk i kolportaż podziemnych biuletynów soli-
darnościowych, sprostanie przesłuchaniu przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz 
wiele innych. Gra będzie też okazją do spotka-
nia się z prawdziwymi uczestnikami tamtych 
wydarzeń – organizatorami strajków, podziem-
nymi drukarzami i kolporterami, uczestnikami 
nielegalnych demonstracji.

Aby wziąć udział w grze miejskiej „Tropami 
Solidarności” wymagany jest zespół złożony 
z trzech lub czterech osób w wieku 16-21 lat, 
które lubią rywalizować i nie obawiają się pod-
dać sprawdzianowi swoich umiejętności czy-

tania mapy, rozwiązywania zagadek i szyfrów 
oraz wyszukiwania informacji. Dla zwycięzców 
przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla wszyst-
kich uczestników poczęstunek i upominki.

Zespół należy zgłosić do 9 grudnia wy-
pełniając formularz, który już wkrótce będzie 
dostępny na Facebooku, zamieszczonym na 
wydarzeniu „Gra miejska Solidarność” oraz na 
stronie internetowej stowarzyszenia Podbeski-
dzie Wspólna Pamięć (https://www.podbeski-
dziewp.pl).

wIktorIa już po operacjI!
Przez ponad dwa miesiące – w czerwcu i lip-

cu br. – promowaliśmy na naszych stronach i w 
„Solidarności Podbeskidzia” akcję zbiórki pie-
niędzy na operację nóżki 4-letniej Wiktorii, 
wnuczki działaczy podziemnej „Solidarności”, 
Magdy i Adama Pawlików.

Potrzebna była gigantyczna kwota 350 ty-
sięcy złotych. Akcja zakończyła się sukcesem 
– zbiórkę pieniędzy dla Wiktorii wsparło łącznie 
blisko 5600 osób! Uzbierano dokładnie 354.581 
złotych. W tej gigantycznej kwocie były też 
wpłaty od związkowców (informacje o choro-
bie Wiktorii oraz o przebiegu tej zbiórki moż-
na znaleźć na stronie https://www.siepomaga.
pl/nozka-wiki).

Teraz dotarła do nas fantastyczna informa-
cja – dziewczynka jest już po skomplikowanej 

operacji. Czuje się dobrze, a lekarze są pełni 
optymizmu co do dalszego przebiegu jej lecze-
nia i rehabilitacji. Od rodziców i babci Wiktorii 
otrzymaliśmy podziękowanie – oto jego treść:

Kochani!
Wiktorka jest już po bardzo trudnej, udanej 
operacji. Wszystko poszło zgodnie z planem 
lekarzy. To dzięki Wam udało się ją prze-
prowadzić. Dziękujemy za Wasze wsparcie 
finansowe i duchowe, za to, że nie pozosta-
liście obojętni na los Wiktorki.
Teraz Wiktorka dochodzi do siebie, a po-
tem czeka ją długi okres rehabilitacji. Musi 
nauczyć się chodzić, ponieważ dotychczas 
chodziła tylko na kolanach. Jeszcze raz 
z całego serca bardzo Wam dziękujemy!
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potęgI klucz w rękach senIora
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ATH wsparło działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

„Chcesz być kimś w życiu, 
to się ucz, abyś nie zginął w tłu-
mie. Nauka – to potęgi klucz, 
w tym moc, co więcej umie…” 
– z inspiracji poetycką refleksją 
Ignacego Balińskiego o znacze-
niu wiedzy w życiu człowieka 
w Stowarzyszeniu Absolwentów 
i Przyjaciół Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Bielsku-
-Białej zrodził się pomysł na 
projekt „Potęgi klucz – eduka-
cyjne wsparcie dla seniorów”. 
Stowarzyszenie, skupiając ab-
solwentów i przyjaciół ATH 
oraz Filii Politechniki Łódz-
kiej, pragnie utrzymywać stałą 
więź z ośrodkiem naukowym, 
jakim jest uczelnia, populary-
zować jej działalność, wspierać 
rozwój jej studentów, pracowni-
ków, ale także seniorów aktyw-
nych w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku ATH, który początkiem 
października rozpoczął 24. 
rok działalności.

Oferta złożona przez Sto-
warzyszenie w konkursie ogło-
szonym przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Rządowego 
Programu na Rzecz Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020 (edycja 2019) 
uzyskała pozytywną opinię, a co 
za tym idzie dofinansowanie na 
działania merytoryczne zawarte 
w projekcie. Pozwoliło to rozwi-
nąć działalność edukacyjno-kul-
turalną Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, która jest realizowana 
głównie ze składek słuchaczy, 
i wprowadzić do programu 
UTW zajęcia oraz wydarzenia 
trudno dostępne czy wręcz nie-
dostępne na co dzień dla wielu 
seniorów, a podnoszące jakość 
ich życia i służące szeroko ro-
zumianemu zdrowiu.

Przytoczona we wstępie myśl 
Ignacego Balińskiego korespon-
duje z wynikami badań poświę-
conych profilaktyce starzenia. 
Osoby aktywne, świadome, dba-
jące o kondycję ciała i umysłu, 
czują się lepiej, rzadziej chorują, 
utrzymują wysoki poziom nieza-
leżności, kontynuują realizację 
wcześniejszych pasji bądź od-
krywają dla siebie nowe szanse 
i możliwości.

Rządowy program ASOS 
dofinansowuje zadania ujęte 
w ramach czterech priorytetów, 
poświęconych następującym 
działaniom i aspektom polityki 
prosenioralnej: edukacji osób 

starszych, aktywności społecznej 
promującej integrację wewnątrz- 
i międzypokoleniową, partycy-
pacji społecznej osób starszych 
oraz usług społecznych dla 
osób starszych. Projekt „Potęgi 
klucz…”, zgłoszony w ramach 
pierwszego priorytetu, koncen-
truje się na edukowaniu, tym 
niemniej z racji charakteru pod-
jętych działań w dużym stopniu 
posłużył również integracji we-
wnątrzpokoleniowej i partycy-
pacji społecznej osób starszych. 
Wśród edukacyjnych propozycji 
znalazły się wykłady o tematy-
ce humanistyczno-społecznej, 
spotkania ze znanym podróżni-
kiem, wycieczki plenerowe dla 
miłośników turystyki pieszej, 
całodniowa wycieczka wyjaz-
dowa dla grupy osób szczegól-
nie aktywnych w UTW (rada 
samorządu, starostowie grup 
fakultatywnych i kół zaintereso-
wań oraz inne osoby udzielające 
się społecznie wśród słuchaczy). 
Oferta objęła także cykl lekcji 
malarskich pod opieką artysty-
-plastyka oraz cykl zajęć „Edu-
kacja dla zdrowia” z trzema 

rodzajami seminariów: z psy-
chodietetyczką – dotyczących 
zdrowego odżywiania, z psy-
choterapeutką – poświęconych 
relacjom międzyludzkim i ko-
munikacji w relacjach, a także 
z fizjoterapeutką – omawiają-
cych tematykę związaną z pra-
widłową postawą. Wszystkim 
seminariom stosownie do podję-
tej tematyki towarzyszyły warsz-
taty kulinarne, psychologiczne 
oraz gimnastyczne. Wisienką na 
torcie były dwa koncerty eduka-
cyjne, podczas których słucha-
cze poznali różne fakty z historii 
muzyki oraz mogli cieszyć się 
pięknym wykonaniem utworów 
(zob. niżej).

Projekt, który rozpoczął się 
wiosną br., podzielony był na 
2 okresy realizacji: od kwiet-
nia do czerwca, a następnie 
od października do listopada. 
Tym samym urozmaicił swo-
imi działaniami ostatni kwartał 
roku akademickiego 2018/2019 
i pierwsze dwa miesiące roku 
2019/2020. Z liczącego obecnie 
niemal 500 słuchaczy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w różnych 

projektowych działaniach wzię-
ła udział ponad połowa, a warto 
podkreślić, że od października 
wśród aktywnych studentów 
UTW jest 70 nowych osób, 
co oznacza, że w trakcie reali-
zacji projektu dołączali kolejni 
uczestnicy. Liczne i stałe grono 
słuchaczy na zajęciach dowodzi 
zapotrzebowania wśród senio-
rów na zaproponowane formy 
edukacji – zarówno teoretycz-
ne, jak i praktyczne. Niektóre 
z zajęć, które były możliwe do 
realizacji tylko w mniejszych 
grupach, spotkały się z zainte-
resowaniem większym niż za-
kładano – dotyczy to wszystkich 
grup seminaryjnych spotykają-
cych się w ramach cyklu „Edu-
kacja dla zdrowia”.

Niewątpliwym atutem pro-
jektu był staranny dobór kadry 
prowadzących. Wśród wykła-
dowców należy wymienić: 
Annę Węgrzyniak (prof. dr hab. 
nauk humanistycznych, znana 
polonistka, autorka wielu ksią-
żek i artykułów; w projekcie 
wygłosiła interdyscyplinarny 
wykład „Rzemieślnik, arty-
sta, designer – gawęda o dzie-
jach sztuki”), Rafała Majznera 
(prof. dr hab. sztuk muzycz-
nych w specjalności wokali-
styka, pedagog, solista Opery 
Wrocławskiej, autor wielu pu-
blikacji z zakresu edukacji mu-
zycznej, tenor uhonorowany 
licznymi nagrodami i wyróż-
nieniami w kraju i za granicą; 
w projekcie przedstawił wykład 
ilustrowany muzyką i śpiewem 
„Miejsce opery w dobie kultu-
ry masowej”), Katarzynę Piątek 
(dr socjologii, pedagog, media-

tor, autorka wielu publikacji 
z dziedziny socjologii; w pro-
jekcie zaprezentowała wykład 
„Pomaganie – wartość społecz-
na, uwarunkowania, dylematy, 
pułapki”), Krzysztofa Płatka 
(charyzmatyczny bielski po-
lonista, popularyzator wiedzy 
o literaturze i sztuce; w projek-
cie wygłosił wykład „Milcze-
nie w literaturze – od Horacego 
do Herlinga-Grudzińskiego”) 
oraz Beatę Kapustę-Barabasz 
(dyplomowana psycholożka 
i psychoterapeutka, trenerka 
umiejętności interpersonalnych; 
w projekcie poprowadziła wy-
kład „Relacje interpersonalne 
– podstawowa potrzeba czło-
wieka i najważniejszy obszar 
ludzkiego życia” oraz 4 semi-
naria psychologiczne w ramach 
cyklu „Edukacja dla zdrowia”).

Ekspertkami, których wie-
dza i doświadczenie pozwo-
liły zorganizować pozostałe 
seminaria z ww. cyklu były: 
Wiesława Rusin (psychodie-
tetyczka, coach, promotorka 
zdrowia, autorka książek o ku-
linarnej profilaktyce chorób cy-
wilizacyjnych) oraz Agnieszka 
Smalcerz-Bodzek (dyplomowa-
na fizjoterapeutka, doświadczo-
na w pracy z seniorami, w tym 
z niepełnosprawnymi). Bohate-
rem bardzo lubianych „spotkań 
z podróżnikiem” był Marek 
Tomalik (podróżnik, publicy-
sta, autor książek, w tym na-
grodzonej w 2018 r. Nagrodą 
Magellana książki „U ludzi”, 
stały współpracownik „Natio-
nal Geographic”, dziennikarz 
radiowy, twórca i organiza-
tor wypraw, m.in. do Austra-
lii i do Ameryki Południowej, 
zdobywca wielu nagród, w tym 
podróżniczych Kolosów i na-
grody  Ministra Kultury i Sztu-
ki za upowszechnianie kultury 

polskiej za granicami kraju). 
Podczas 5 spotkań podróżnik 
podzielił się swoim doświad-
czeniem i zaprezentował opo-
wieści przybliżające wiedzę 
geograficzną i kulturową z róż-
nych zakątków świata.

Opiekę nad seniorami, któ-
rzy zdecydowali się na wy-
cieczki plenerowe, podjęła 
Katarzyna Daniek (trenerka 
personalna, instruktorka róż-
nych form aktywności rucho-
wej), a lekcje malarskie z grupą 
miłośników sztuki poprowadził 
Piotr Kwaśny (dr sztuki, artysta 
plastyk pochodzący z rodziny 
o tradycjach artystycznych, ce-
niony pedagog). Edukację kul-
turalną w postaci koncertów 
okraszonych ciekawostkami 
biograficznymi i muzycznymi 
zapewnił zespół Art Music Trio 
(w składzie Janusz Korczyk – 
akordeon, Jarosław Mitoraj 
– bas, Arkadiusz Wiech – gi-
tara), który wystąpił dwukrot-
nie – końcem czerwca z aktorką 
i wokalistką Martą Gzowską-
-Sawicką w koncercie poświę-
conym pamięci Anny German 
oraz początkiem października 
w koncercie instrumentalnym 
z przebojami z różnych okre-
sów historii muzyki i z różnych 
stron świata. We współpracy ze 
Stowarzyszeniem Absolwen-
tów i Przyjaciół ATH projekt 
koordynowała Renata Moraw-
ska, doświadczona w realiza-
cji projektów edukacyjnych 
i artystycznych we współpracy 
z różnymi podmiotami w Biel-
sku-Białej i regionie, pełnią-
ca obecnie rolę Pełnomocnika 
Rektora ds. Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku ATH, co pozwo-
liło sprawnie połączyć bieżące 
działania i potrzeby bielskiego 
UTW z możliwościami pro-
jektu.

Grupa osób zaangażowanych społecznie liczy w UTW ponad 60 osób. Większość z nich wzięła udział w całodniowej 
wycieczce w maju br. (zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach, spływ Kanałem Gliwickim, wizyta w Ogrodach 
Kapias w Goczałkowicach).

Wszystkie wykłady z projektu oraz spotkania z podróżnikiem gromadziły 
liczną publiczność w Auditorium Maximum, głównej auli uczelni.

W ramach cyklu „Wyprawy bliskie i dalekie” odbyło się 5 wycieczek ple-
nerowych. Na zdjęciu pamiątka z październikowego wyjścia na Błatnią.
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lepsze czasy dla pracownIków
O zmianach w prawie pracy i ochronie zatrudnionych z Markiem Boguszem, przewodniczącym Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,  

rozmawiają Marcin Nikiel i Mirosław Łukaszuk.

REDAKCJA: Czy wybory parlamen-
tarne przyniosły korzystne rozstrzy-
gnięcia?
MAREK BOGUSZ: Cały czas sły-
szę narzekania o braku de-
mokracji w naszym kraju i że 
tak naprawdę nie ma na kogo 
głosować. Według mnie te 
wybory wyraźnie pokazały, 
że demokracja w Polsce ma 
się wyjątkowo dobrze. Łatwo 
zauważyć, że każdy wyborca 
miał możliwość zagłosowania 
na szerokie spektrum kandy-
datów, od skrajnej prawicy aż 
po lewicę. I w zasadzie taka 
sytuacja miała miejsce po raz 
pierwszy od 1989 roku.

Warto też podkreślić inny re-
kord w naszej trzydziestoletniej 
historii najnowszej, że ponad 60 
procent ludzi do wyborów jed-
nak poszło. Tak wysokiej fre-
kwencji jeszcze nie było, choć 
też nie do końca może ona sa-
tysfakcjonować, bo chciałoby 
się, aby była wyższa. Jesteśmy 
społeczeństwem obywatelskim 
i należy dążyć do tego, aby jak 
największe grono naszych roda-
ków korzystało z prawa wybor-
czego, rozumiejąc przy tym, że 
każdy głos jest ważny, a odpo-
wiadając na postawione pytanie 
wynik wyborów dla „Solidarno-
ści” daje możliwości i pewność, 
że współpraca z rządem będzie 
dalej kontynuowana.

Najlepszy w skali kraju wynik 
Prawa i Sprawiedliwości z możli-
wością samodzielnego rządzenia, 
ale niewielką przewagą manda-
tów poselskich, to zaskoczenie dla 
związkowca?
M.B.:  Z punktu widzenia „Soli-
darności” wydawało nam się, 
że przy takiej skali programów 
socjalnych wprowadzonych w 
ostatnich latach wynik powi-
nien być lepszy i przyznam, 
że taki wynik wyborów trochę 
mnie zaskoczył. Jest on niezły 
z punktu widzenia partii rzą-
dzącej, ale ludzie chyba nie do 
końca docenili to, co przez mi-
nione cztery lata się w naszym 
kraju wydarzyło. Taka jest na-
sza narodowa wada, że szybko 
zapominamy o tym, co dobre.

Minione cztery lata były aż tak do-
bre dla związku zawodowego? 
M.B.: Chcę przypomnieć cho-
ciażby, że startowaliśmy od 
pułapu płacy minimalnej na 
poziomie 1760 zł, bezrobocie 
było nieporównywalnie wyż-
sze w stosunku do tego obec-
nego, a tzw. umowy śmieciowe 
były w zasadzie zjawiskiem 
powszechnym. A mówię tylko 

o sprawach pracowniczych, a 
nie choćby o stanie gospodar-
ki, który jest dobry, jak nigdy 
przedtem.

Jako „Solidarność” stanęli-
śmy w 2015 r. przed istotnym 
dylematem – czy znowu czeka 
nas czas protestów na ulicach 
Warszawy i innych większych 
miast, czy może wreszcie zo-
staniemy potraktowani po-
ważnie i usiądziemy do stołu 
negocjacyjnego. W okresie 
wcześniejszych ośmiu lat nie 
byliśmy traktowani, jak partner 
do rozmowy. „Solidarność” ma 
to do siebie, że jesteśmy związ-
kiem, który najpierw rozma-
wia, a dopiero później bierze 
się za protesty. Staraliśmy się 
znaleźć drogę porozumienia 
z partiami, które wtedy rzą-
dziły. Próbowaliśmy im poka-
zać trochę inny punkt widzenia 
na pewne problemy, ale zrozu-
mienia żadnego nie było.

Pierwszym pozytywnym 
dla nas krokiem było podpi-
sanie z ówczesnym kandyda-
tem na prezydenta Andrzejem 
Dudą porozumienia, uwzględ-
niającego kluczowe dla nas 
sprawy. Dziś efekt mamy taki, 
że główny postulat, jakim było 
obniżenie wieku emerytalnego, 
został spełniony. Temat emery-
tut stażowych jest natomiast na 
dobrej drodze do rozwiązania, 
bo trwają rozmowy z rządem 
i wierzymy w pomyślną reali-
zację w najbliższych miesią-
cach. Prawda jest taka, że to 
Prawo i Sprawiedliwość odpo-
wiedziało na wyciągniętą przez 
nas rękę i zaczęło rozmawiać 
z nami na partnerskich, zdro-
wych zasadach.

Pojawiły się w stosunku do „Soli-
darności” zarzuty o upolitycznienie 
związku...
M.B.: Jeżeli ktoś mówi, że 
związek ma być apolityczny, 

to przypomnę pewne fakty. 
Ogólnopolskie Porozumie-
nie Związków Zawodowych 
też ma charakter polityczny, 
bo jest w oczywisty sposób 
kojarzone z partią lewicową. 
Pytanie, co w tej współpracy 
OPZZ osiągnął w okresie, gdy 
lewica rządziła? Najmniej ko-
jarzone z polityką jest Forum 
Związków Zawodowych, a i tu 
należy zapytać co ono osiągnę-
ło dla swoich członków, mając 
przecież przedstawicielstwo w 
Radzie Dialogu Społecznego.

Siłą związku są pomysły, 
dążenia, różne inicjatywy le-
gislacyjne, a nie sama ulica 
i działania protestacyjne. „So-
lidarność” w ciągu ostatnich 
czterech lat może pochwalić się 
znaczącymi osiągnięciami dla 
ludzi pracy, o czym wcześniej 
mogła tylko pomarzyć. Idąc 
chronologicznie – zniknęły nie-
szczęsne „śmieciówki”, wpro-
wadzona została tzw. pierwsza 
dniówka, stawka godzino-
wa i minimalna płaca poszły 
w górę, dodatek nocny, a teraz 
również dodatek stażowy zosta-
ły „wyciągnięte” z płacy zasad-
niczej. Pieniądze zostały dzięki 
temu w kieszeniach ludzi. A też 
po wielu latach „budżetówka” 
ma w końcu znaczące wzrosty 
wynagrodzeń. Z naszej inicja-
tywy ustawodawczej zostało 
wprowadzone ograniczenie 
handlu w niedzielę.

To są rzeczy namacalne, ale 
przecież działamy także w in-
nych kwestiach, by wspomnieć 
choćby o klauzuli społecznej. 
Dziś, jeżeli ktoś chce startować 
do przetargu publicznego, musi 
szczegółowo wykazać się za-
trudnieniem w swojej firmie. 
Kolejny temat to ochrona ko-
biet w ciąży i nasza inicjatywa, 
by ochronić osoby najbardziej 
i najszybciej pokrzywdzo-
ne w ich powrocie na rynek 

pracy. Przez osiem lat zupeł-
nie zamrożony był Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. Wpro-
wadzić udało się pluralizm 
związkowy, który w służbach 
mundurowych był dotąd nie-
osiągalny, a od 28 października 
pracownicy policji, służb wię-
ziennych, czy straży granicznej 
mogą zrzeszać się w różnych 
strukturach związkowych. To 
następna sprawa, która była od 
1989 r. nie do przeforsowania.

Wreszcie to „Solidarność” 
mówiła głośno o potrzebie 
ochrony działaczy związko-
wych. Mieliśmy częste przy-
padki zwalniania pracowników 
i przywracania ich decyzją 
sądu dopiero po 3, 4 latach, 
a w tym czasie nie otrzymywa-
li oni wynagrodzeń. Obecnie 
sąd może nakazać pracodawcy 
dalsze zatrudnianie aż do orze-
czenia prawomocnego wyroku.

Przywołał pan wątek płacy mi-
nimalnej, który dziś jest bardzo 
„palący”. Czy nie obawiacie się, że 
te obietnice rządowe są jednak na 
wyrost?
M.B.: Związek zawsze upomina 
się i dąży do tego, aby stoso-
wany był przelicznik płacy 
minimalnej przynajmniej na 
poziomie 50 procent średniej 
krajowej. A przecież niektórzy 
w Europie mówią nawet o 60 
proc. Pytanie zadane można by 
odwrócić. Można w dalszym 
ciągu pracować za 1760 zł, jak 
miało to miejsce za czasów po-
przedniego rządu, ale czy po 
odliczeniu podatku i kosztów 
stać ludzi na godne życie przy 
takiej kwocie?

Powinniśmy dochodzić 
stopniowo do wartości, z ja-
kimi Polacy spotykają się na 
Zachodzie. Dopiero to spo-
woduje, że nasi obywatele nie 
będą wyjeżdżać z kraju, a na-
wet do niego wracać, bo prze-

cież w ojczyźnie zawsze żyje 
się jednak lepiej.

Co do płacy minimalnej, to 
nie wydaje mi się, że coś w tej 
kwestii zostało „przelicytowa-
ne”. Mam przykład tutaj, na 
Podbeskidziu, że firma boryka-
jąc się z brakiem pracowników 
wprowadziła płacę minimalną 
na wyższym poziomie już od 1 
października, nie czekając na 
nowy rok. Pracodawcy sami 
widzą, co się dzieje. Niektórzy 
mówili nam do niedawna, że 
na miejsce danego pracownika 
czeka kilku następnych, a dziś 
dążą do tego, aby swoich pra-
cowników zatrzymać na dłużej.

Płaca minimalna nie od-
strasza ludzi, którzy chcą pro-
wadzić biznes. Już wcześniej 
się straszyło, że ograniczenie 
handlu w niedzielę spowoduje 
zapaść. Jakoś do tego nie do-
szło, nie słychać o masowych 
zwolnieniach, a sieci wielko-
powierzchniowe osiągają i tak 
wzrosty zysków. Do góry po-
szły znacznie wpływy w usłu-
gach, pieniądze przemieściły 
się, a ludzie zaczęli je wyda-
wać, bo po prostu je mają.

W naszym regionie pojawia się co-
raz więcej pracujących Ukraińców. 
Obawiacie się z tej strony konkuren-
cji na rynku pracy?
M.B.: W szeregach podbeskidz-
kiej „Solidarności” obecnie 
już mamy ponad 600 osób 
pochodzenia ukraińskiego. 
To ludzie, którzy przyjechali 
do nas pracować i w znacz-
nej mierze chcą się z tym 
regionem związać na dłużej. 
Nierzadko mają oni polskie 
korzenie, sprowadzają tu swo-
je rodziny, widząc dla siebie 
dobrą perspektywę do życia. 
Często pukają do związku, 
prosząc o pomoc przy skła-
daniu dokumentów, co bywa 
drogą przez mękę ze względu 
na barierę językową.

Staramy się im pomóc. 
Zdajemy sobie sprawę, że pra-
codawcy chcieliby przyjąć wię-
cej pracowników z Ukrainy, bo 
takie dyskusje pojawiają się na 
Wojewódzkiej Radzie Dialogu 
Społecznego. Ale, co znamien-
ne, aż 60 proc. ludzi z Ukrainy, 
Białorusi, Indii czy Banglade-
szu zatrudnianych jest przez 
nich na najniższej krajowej na 
wymiarze połowy etatu, pracu-
jąc tak naprawdę nawet 16 go-
dzin. Tu potrzeba uczciwości 
pracodawców, a rolą związków 
zawodowych jest, aby nad tym 
czuwać. Uważam, że zatrudnia-
nie na umowę o pracę to szan-

sa, że taki pracownik z danym 
zakładem się zwiąże, będzie 
wdzięczny, a przez to wydajny 
w swoich obowiązkach.

I o takich pracowników 
powinniśmy w szczególności 
walczyć. Rozwiązania sys-
temowe są w tym zakresie 
niezbędne, nie będzie naszej 
zgody na żadne wykorzystywa-
nie, dyskryminowanie pracow-
ników i łamanie prawa pracy.

Na wszystkich obiektach sporto-
wych Bielsko-Bialskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji widniały przez 
blisko trzy tygodnie flagi „Solidar-
ności”. O co związkowi chodziło?
M.B.: Prowadzona była akcja 
protestacyjna, która jest następ-
stwem tego, że na poziomie 
miasta nie było chęci do podję-
cia dialogu z pracownikami i ich 
przedstawicielami. Prosiliśmy 
pana prezydenta o spotkanie i 
proponowaliśmy, aby usiąść do 
rozmów o wzroście wynagro-
dzeń w sektorach, które podle-
gają samorządowi miejskiemu 
i to w momencie, gdy tworzony 
był budżet na kolejny rok.

A jeszcze na spotkaniu u pre-
zydenta miasta, które odbyło się 
w pierwszej połowie tego roku 
z udziałem przedstawicieli orga-
nizacji związkowych będących 
w jurysdykcji miasta, prezydent 
Klimaszewski mówił, że chciał-
by zmian w porównaniu z tym, 
co działo się za poprzedniej pre-
zydentury, gdy wzrost wynagro-
dzeń był zamrożony.

Nie dziwi mnie więc, że 
ludzie zarabiając najniższą 
krajową tego nie wytrzymują. 
Zaczynają się budzić, angażo-
wać i dziś nie boją się głośno 
wygłaszać swoich postulatów. 
I tak w następstwie wspomnia-
nej akcji protestacyjnej zawarte 
zostało ostatecznie porozumie-
nie, w którym zapisano m.in. 
kwotę 300 zł brutto podwyż-
ki dla pracowników BBOSiR, 
do tego zapewniono wzrosty 
w regulaminowej premii i do-
datek stażowy, a także nagrody 
roczne na poziomie z ub.roku.

Już teraz zgłaszają się ko-
lejne organizacje chętne do 
wejścia w spór z miastem, 
dotyczący wzrostu wynagro-
dzeń. A to nie koniec proble-
mów, które się pojawiają jako 
konsekwencja braku dialogu. 
W jednej ze spółek podle-
głych miastu zarząd wprowa-
dził zmiany w regulaminie 
pracy bez konsultowania ich 
ze stroną społeczną i w spo-
sób budzący nasz daleko idą-
cy niepokój.
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wyjątkowy dzIeń patrona
Odsłonięcie pamiątkowej 

tablicy przywołującej postać 
Tadeusza Kościuszki było 
głównym punktem Dnia Pa-
trona, przeprowadzonego 24 
października w Szkole Pod-
stawowej w Kaniowie.

Społeczność kaniowskiej 
placówki doczekała się zna-
czącego święta, bo za takie 
uznać należy bez wątpie-
nia docenienie osoby nie-
rozłącznie z nią związanej. 
Tadeusz Kościuszko szko-
le patronuje już od wielu 
lat, to jego portret znajdu-
je się w pobliżu głównego 
wejścia. Teraz obraz zyskał 
jeszcze bardziej reprezenta-
cyjną oprawę, obok niego 
pojawiła się nowa tablica 
pamiątkowa z wymownym 
cytatem Kościuszki: „Czy-
tajmy i uczmy się, a będzie-
my wolnymi ludźmi”.

Uroczystego przecięcia 
wstęgi pod tablicę ufundo-
waną przez panią Wandę 
Owsiak dokonali w czwar-
tek 24 października wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski, sołtys Kaniowa 
Marek Pękala i przewodni-
czący Rady Rodziców Łu-
kasz Pękala. Poświęcił ją 
proboszcz tutejszej parafii 
ks. Janusz Tomaszek.

Wraz z tablicą na szkol-
nych korytarzach zawi-
sły prace uczniów. Galeria 
„Moja mała Ojczyzna” za-
wiera fotografie i rysunki, 

które przedstawiają kaniow-
ski kościół, szkołę, stawy, 
pomnik karpia polskiego 
i wiele innych obiektów cha-
rakterystycznych dla Kanio-
wa. Dodatkowo w ramach 
przygotowań do wyjątkowe-
go święta, a dzięki pomocy 
Gminy Bestwina, odmalo-
wano korytarz, stanowiący 
miejsce całej ekspozycji.

Dzień Patrona nie za-
kończył się jedynie na wy-
darzeniach związanych 
z odsłonięciem tablicy. 
Uczniowie szkoły w Ka-
niowie zademonstrowali 
obecnym umiejętności mu-
zyczne, wystąpili fleciści, 
klarneciści, wokaliści, tak-
że chór „Divertimento”. 
Ciekawość wzbudził film 
ukazujący w humorystycz-
ny sposób życie kaniowskiej 
„podstawówki”. Zabraknąć 
nie mogło tortu z wizerun-
kiem Tadeusza Kościuszki, 
który był przedmiotem licy-
tacji. W szkolnych salach 
prezentowano następnie 
m.in. broń i wyposażenie 
żołnierza polskiego z daw-
nych lat czy makietę bitwy 
pod Grunwaldem wykonaną 
z klocków. Zaaranżowano 
ponadto stoiska z mikrosko-
pami, quizami językowy-
mi i zabawami. Akcentem 
sportowym był mecz piłki 
nożnej pomiędzy drużyna-
mi złożonymi z rodziców 
i uczniów. (RED)

BoIsko dla rekreacjI
Nowe ogólnodostępne 

boisko wielofunkcyjne po-
wstało na terenach rekre-
acyjnych w Kaniowie.

– Obiekt, który został 
właśnie wybudowany, był 
w tym rejonie potrzebny 
– mówi wójt gminy Artur 
Beniowski. W centrum so-
łectwa, w rejonie szkoły 
i tradycyjnie „piłkarskich” 
terenów brakowało ogólno-
dostępnego boiska, które 
mogłoby służyć przez cały 
praktycznie rok, wręcz nie-
zależnie od kaprysów aury. 
Boisko z bramkami i ko-
szami, a przede wszystkim 
sztuczną nawierzchnią, 
spełnia te warunki. – Nowe 

boisko udostępnione zo-
stanie dla wszystkich osób 
zapalonych do gry – zazna-
cza wójt.

Boisko wielofunkcyj-
ne w Kaniowie wyposa-
żone zostało w wygodną 
dla uprawiania sportu na-
wierzchnię poliuretanową. 
Stanęły tu bramki do piłki 
ręcznej oraz kosze z prze-
znaczeniem dla miłośników 
koszykówki. Prócz urzą-
dzeń typowo sportowych 
zadbano również o infra-
strukturę towarzyszącą, 
a więc m.in. ławeczki do 
odpoczynku i chodnik, 
obiekt zyskał także oświe-
tlenie.

Inwestycja pochłonęła 
200 tys. zł, z czego ok. 120 
tys. gmina otrzymała ze 
zlokalizowanego niedaleko 
Przedsiębiorstwa Górnicze-
go „Silesia” jako rekom-
pensatę za powstałe w tym 
rejonie szkody górnicze.

Jak zapowiada wójt 
Artur Beniowski, nie jest 
to ostatni z pomysłów na 
poprawę poszerzenie ka-
niowskiej bazy sportowej. 
Znajdujące się w pobliżu 
wyeksploatowane już dwa 
korty tenisowe zastąpi do-
celowo jeden z nawierzch-
nią sztuczną, a w miejscu 
drugiego zamontowane zo-
staną urządzenia siłowni ze-
wnętrznej oraz placu zabaw, 
wykonany będzie ponadto 
miniskatepark. – W przy-
gotowaniu jest obecnie 
dokumentacja projektowa 
związana z rozbudową. 
Wczesną wiosną zamierza-
my wystąpić o dofinanso-
wanie zadania ze środków 
Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na otwarte strefy ak-
tywności – podkreśla wójt 
Bestwiny. (MAN) 

patrIotyczne śpIewanIe
Hasło „Niepodległa – kocham 
i rozumiem” przyświecało III 
Gminnemu Festiwalowi Pie-
śni Patriotycznej w Bestwinie.

To wydarzenie w kalendarz 
gminnych imprez wpisało się już 
na stałe. O ile bowiem była to 
dopiero trzecia edycja festiwalu 
w takiej formule, to nie należy 
zapominać, że przez wcześniej-
sze lata odbywały się z powo-
dzeniem Gminne Przeglądy 
Pieśni Patriotycznej. Do tego-
rocznego przedsięwzięcia zgło-
siło się 18 uczestników, w tym 
chóry, zespoły wokalne, duety 
i soliści, co dało łącznie pokaźne 
grono aż 370 osób reprezentu-
jących szkoły z Bestwiny, Be-
stwinki, Janowic i Kaniowa. 
Takie zainteresowanie potwier-
dza rangę imprezy.

W sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej w Bestwinie 
młodzi artyści zaprezentowa-
li w sobotę 9 listopada boga-
ty i zróżnicowany repertuar. 
Wykonali utwory legionowe,  
powstańcze, partyzanckie, żoł-
nierskie i cywilne, tak dawne, 
jak też współczesne. Wiele 
uwagi poświęcono przy tym 

choreografii i strojom, podkre-
ślającym patriotyczny charak-
ter śpiewów.

– Wszystkie nasze placówki 
oświatowe wzięły udział w gmin-
nym festiwalu i niewątpliwie jest 
to powód do zadowolenia. Wy-
darzenie łączy pokolenia, a jed-
nocześnie w doskonały sposób 
kultywuje patriotyczną postawę 
wśród młodych osób – zauważa 
wójt gminy Artur Beniowski.

Wobec wysokiego poziomu 
uczniów, przygotowanych do wy-
stępów pod bacznym okiem na-
uczycieli, jury nie miało łatwego 
zadania. Wśród oceniających był 
członek zespołu „Dzień Dobry” 
Piotr Mirecki, kierownik kape-

li Regionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bestwina” Mariusz Mika 
oraz kustosz Muzeum Regional-
nego Andrzej Wojtyła. Grand 
Prix festiwalu otrzymała Antoni-
na Foksińska z SP w Bestwinie, 
która profesjonalnie wykona-
ła solo piosenki „Historie zagu-
bione” i „Kolęda warszawska”. 
Dwie nagrody specjalne powę-
drowały do duetu Jan Foksiński 
i Paweł Rezik (SP Bestwina) oraz 
bestwińskiego zespołu „Piraci 
z Przedszkola”. Te wyróżnienia 
ufundował wójt gminy Bestwina, 
który wraz z jurorami honorował 
najlepszych wykonawców. Orga-
nizacji imprezy podjęła się Mag-
dalena Wodniak-Foksińska. (SL)

ucznIowIe z odBlaskamI
Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach były przedmiotem spotkania uczniów szkół w gminie 

Bestwina z policjantką. Wręczone zostały przy tej okazji elementy odblaskowe, ufundowane przez Gminę 

Bestwina.

Nieprzypadkowo cykl 
spotkań z udziałem uczniów 
zainicjowany został przez 
wójta Artura Beniowskiego 
i Urząd Gminy w Bestwinie 
właśnie w tym okresie. Poło-
wa października, gdy dzieci 
i młodzież miały możliwość 
wysłuchania wartościowych 
wskazówek aspirant Ilony 
Michalczyk z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-
-Białej, to czas, gdy zmrok 
zapada szybciej, występują 
często mgły i deszcze, a wo-

bec ograniczonej widoczno-
ści szczególnie ważne staje 
się noszenie elementów od-
blaskowych.

Policjantka zwracała uwa-
gę przede wszystkim na 
najistotniejsze kwestie doty-
czące pieszych. Podkreślała, 
że najlepszym miejscem na 
założenie opaski odblasko-
wej jest dolna część nogi, co 
ma bezpośredni związek ze 
skierowaniem reflektorów sa-
mochodów na drogę. Przywo-
łała także wymowne statystyki, 
iż w powiecie bielskim policja 

odnotowała tylko w tym roku 
przeszło 60 potrąceń pieszych. 
Spotkania były również ideal-
nym momentem na zadawa-
nie pytań, których pojawiło 
się całkiem sporo. Uczniom 
towarzyszyły bajkowe posta-
ci Kuby i Śruby, zapewniają-

ce częściowo humorystyczny 
przebieg prelekcji.

Akcentem wieńczącym 
wspomniane wydarzenia 
było wręczenie uczestnikom 
ufundowanych przez Gminę 
Bestwina odblaskowych bre-
loków z jej herbem. (M)

ARTUR BENIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

Wśród wielu istotnych działań, 
jakie nasz samorząd realizuje z 
myślą o mieszkańcach poszcze-
gólnych sołectw, te związane 
z bezpieczeństwem należą do 
najważniejszych. Dbamy o nasze 
drogi, systematycznie poprawia-
my choćby stan ich nawierzchni. 
Troszczymy się także w miarę 

możliwości o to, aby ruch pie-
szych zwłaszcza w miejscach 
wzmożonego ruchu odbywał się 
po wygodnych chodnikach. Na 
szeroko rozumianą infrastruktu-
rę drogową nie szczędzimy więc 
środków własnych, jednocześnie 
podejmując starania o pozyski-
wanie pieniędzy z zewnętrznych 
źródeł.
W bezpieczeństwo wpisuje się jed-
nak również wszechstronna edu-
kacja młodego pokolenia. Zasady 
właściwego poruszania się znać 
powinien każdy. Choć w naszej 
gminie nieszczęśliwych zdarzeń 
drogowych nie ma zbyt dużo, to 
należy nieustannie uczulać i przy-
pominać o ostrożności czy dbałości 
o szczegóły. Noszenie elementów 
odblaskowych, przygotowanych 
dla uczniów w ramach jesiennej 
akcji, powinno stać się czymś 
oczywistym.
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Uczniowie szkół w gminie Bestwina otrzymali bardzo przydatne odbla-
skowe breloki.
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Nowe boisko będzie służyło amatorom gier przez cały rok.
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Blisko cztery setki młodych artystów zaśpiewało podczas III Gminnego 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Bestwinie.
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tężnIa solankowa gotowa
Zakończyła się budowa tężni solankowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Drzewiarza.

Ma ona kształt regular-
nego sześcioboku, pośrodku 
stanęła kolumna z tarniny, 
jaką stosuje się w tego typu 
obiektach. Po niej będzie 
przepływać solanka, wytwa-
rzając wokół tężni korzystny 
mikroklimat, odpowiedni dla 
inhalacji. Jak wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna, wykorzysta-
na zostanie solanka z dziel-
nicy Zabłocie w pobliskiej 
gminie Strumień. – To jedna 
z najlepszych tego typu so-
lanek na świecie, żadna inna 
nie zawiera jodu w stężeniu 
dochodzącym do 140 mg na 
litr. Tą samą solankę wy-
korzystujemy już w naszej 
fontannie z obiegiem za-
mkniętym, jaka powstała 
wcześniej na skwerze przy 

Urzędzie Gminy – dodaje 
Janusz Pierzyna.

Wokół tężni wybudowano 
brukowany deptak, który po-

zwoli na lecznicze i profilak-
tyczne spacery inhalacyjne. 
Wójt Janusz Pierzyna zapo-
wiada, że do wiosny zostaną 
tu zainstalowane także ławki 
– ku wygodzie odpoczywa-
jących użytkowników tężni. 
Całość kosztowała 195,3 tys. 
zł, z tego 30 tys. euro dofi-
nansowania, a więc ok. 60 
proc., wójt pozyskał z fun-
duszy mikroprojektów. Do 
tego należy doliczyć 20 tys. 
zł, jakie zostało zarezerwo-
wane na zagospodarowanie 
terenu i postawienie ławek.

Konstrukcja przeszła po-
zytywnie wszystkie próby. 
– Teraz jej jednak nie uru-
chomimy, bo wkrótce trzeba 
byłoby ją i tak wyłączyć na 
czas zimy. Jest przygotowana 

do uruchomienia na wiosnę. 
Liczę, że stanie się kolejną 
atrakcją dla rekreacji naszych 

mieszkańców i odwiedzają-
cych nas gości – mówi Ja-
nusz Pierzyna. (UGJ)

gmINA JAsIeNICA

JANUSZ PIERZYNA,
wójt gminy Jasienica:

Tężnia solankowa to kolejne 
miejsce na terenie naszej gmi-
ny, pomyślane jako atrakcja, 
ale też okazja do aktywnego 
odpoczynku na świeżym po-
wietrzu. Wcześniej w ciągu 
kilku lat wybudowaliśmy we 

wszystkich sołectwach ponad 
20 placów zabaw – po jednym 
na każde tysiąc mieszkańców. 
Powstał skwer z fontanną przy 
Urzędzie Gminy, sam kompleks 
Drzewiarza wzbogaca się o ko-
lejne miejsca służące różnego 
rodzaju wysiłkowi fizycznemu 
i odpoczynkowi.
Zmienia się styl naszego życia, 
zmienia się też charakter miej-
scowości gminy Jasienica, nasi 
mieszkańcy chcą korzystać z 
tego dobrodziejstwa, jakim jest 
piękno naszego podgórskiego 
regionu. Ale, co mnie cieszy, 
nie zapominają także o swoich 
korzeniach, o tradycjach, czy to 
tych rolniczych z wsi Śląska Cie-
szyńskiego, czy to już przemysło-
wych, które wkrótce zamierzamy 
zaprezentować na specjalnej 
ekspozycji.

strażnIca I urząd
Rusza budowa budynku 
strażnicy OSP Jasienica 
oraz rozbudowa Urzędu 
Gminy. W czwartek 31 
października wójt Janusz 
Pierzyna podpisał umowę 
z wykonawcą.

– Nowy budynek powsta-
nie w ciągle rozwijającym 
się centrum naszej gminy. 
Będzie spełniać wiele funk-
cji użyteczności publicznej, 
zarówno jako miejsce dzia-
łania straży pożarnej, Urzędu 
Gminy i Rady Gminy, ale też 
spotkań społeczności czy to 
sołeckiej, czy licznych lokal-
nych organizacji – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna.

Podkreśla, że dotychczaso-
we warunki funkcjonowania, 
przede wszystkim ciasnota, 
zarówno budynku jednostki 
OSP Jasienica, jak i Urzędu 
Gminy, pozostawiały wiele 
do życzenia. Powstanie nowa 
przestrzeń dla funkcjonalnego 
i wygodnego przyjmowania 
mieszkańców, spotkań Rady 
Gminy, działalności Urzędu 
Stanu Cywilnego, całość bę-
dzie dostosowana do potrzeb 

poruszania się osób niepełno-
sprawnych. Przede wszystkim 
zaś strażacy z OSP uzyska-
ją odpowiednie warunki na 
przygotowania do działań 
bojowych i przechowywanie 
swojego sprzętu.

Umowa została podpisa-
na z konsorcjum firm Instal 
Cymorek sp. J. z Pierśca oraz 
Zowada Group a.s., Navsi 
z Czech. Inwestycja zakła-
da rozbudowę budynku pod 
potrzeby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jasienicy i Urzędu 
Gminy. Zakres prac obejmuje 
również zagospodarowanie te-
renu, m.in. przebudowę wjaz-
du na działkę, budowę miejsc 
postojowych dla samochodów 
osobowych, nasadzenie ziele-
ni, oświetlenie terenu.

Projekt przewiduje, że 
budynek stanie się częścią 
kompleksu budynków gmin-
nych. Pomiędzy nowym bu-
dynkiem a istniejącą siedzibą 
Urzędu Gminy zaprojektowa-
no przeszklony hol, który bę-
dzie stanowił łącznik. Oprócz 
schodów w tym miejscu funk-
cjonować będzie również win-
da, dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 
wwożąca ludzi na poziom 
korytarzy obu budynków. 
W holu zlokalizowane zosta-
nie również pomieszczenie 
dziennika podawczego.

Parter nowego budynku 
przewidziano pod potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej: 
garaż dla czterech samocho-
dów bojowych, pomieszcze-
nie dyżurki, magazyn sprzętu 
i warsztat podręczny, służący 
bieżącej konserwacji sprzętu. 
Ponadto znajdą się tu szatnie 
dla strażaków, pomieszcze-
nie biurowe i dwie sale wie-
lofunkcyjne, oprócz tego sala 
dla młodzieżowej OSP, sala 
konferencyjna i węzeł sani-
tarny.

Z kolei na pierwszym pię-
trze będzie sala sesyjna na 

obrady Rady Gminy, prze-
znaczona do swobodnego 
uczestnictwa mieszkańców 
gminy. Sala została tak za-
projektowana, że za pomocą 
ścianki przesuwnej będzie 
można z niej wydzielić dwie 
mniejsze przestrzenie konfe-
rencyjne. Na piętrze zlokali-
zowana zostanie również sala 
ślubów Urzędu Stanu Cywil-
nego z towarzyszącymi po-
mieszczeniami i przestrzenią 
biurową, biura Urzędu Gmi-
ny, a także pomieszczenia po-
mocnicze, zaplecze kuchenne, 
toalety, w tym toaleta dla osób 
niepełnosprawnych, pomiesz-
czenie z przewijakiem dla nie-
mowląt. Całość ma kosztować 
12.683.973,87 zł brutto, pra-
ce zakończą się w pierwszym 
kwartale 2022 r. (UGJ)

podzIękowanIa  
za śwIadectwo

Trzydzieści osiem par 
z gminy Jasienica otrzymało 
medal za długoletnie poży-
cie małżeńskie od Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. Wręcze-
nie odznaczeń było głównym 
punktem spotkania, jakie z tej 
okazji dla małżonków przygo-
towała Gmina Jasienica.

Medale od Prezydenta 
otrzymały pary z co najmniej 
50-letnim stażem małżeń-
skim. Jubilatów przywitał 
wójt Janusz Pierzyna. – To 
dla nas wielki zaszczyt i wy-
różnienie, że możemy zasiąść 
z wami przy jednym stole. 
Trwałość małżeństwa w dzi-
siejszych czasach jest w od-
wrocie. Tym bardziej należy 
wam się wielki szacunek, bo 
jesteście żywym przykładem, 
że to jest możliwe – mówił 
wójt. – Chcę wam podzięko-
wać nie tylko za małżeńskie 
świadectwo, ale za te dekady 
pracy na rzecz naszej gminy, 
za wasz wkład w jej rozwój 
– dodawał. Przypomniał, jak 
w ostatnich dziesięcioleciach 
intensywnie rozwija się gmi-

na, zwrócił uwagę na liczne 
inwestycje w szkolnictwie, 
strażnice OSP, drogi, mówił 
o rozpoczynającej się rozbu-
dowie Urzędu Gminy. – Są 
one możliwe, bo stworzyliśmy 
Strefę Ekonomiczną, która ge-
neruje stały dochód. Pojawia-
ją się problemy, ale jesteśmy 
od tego jako samorząd, aby je 
rozwiązywać, mimo niewy-
starczającego dofinansowa-
nia zadań zleconych Gminie 
– wyjaśniał Janusz Pierzyna.

Jak co roku wykorzystał 
okazję, aby zachęcić seniorów 
do promowania tradycji Śląska 
Cieszyńskiego, zwłaszcza upo-
wszechniania strojów regional-
nych. – Nie dajcie im przepaść, 
wyciągnijcie z szaf i wyjaśnij-
cie wnukom, jak wielką stano-
wią wartość – mówił.

Wójt Janusz Pierzyna wrę-
czył medale, a przewodniczący 
Rady Gminy Jasienica Czesław 
Machalica kosz ze słodyczami, 
natomiast wicewójt Krzysztof 
Wieczerzak obdarował jubila-
tów kwiatami. Dla gości grała 
kapela „Brynioki”. (UGJ)
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Tężnia z solanką powstała w parku w kompleksie Drzewiarza jako kolejna 
atrakcja służąca odpoczynkowi.
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Przeszklony łącznik pomiędzy starym i nowym budynkiem.
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Nowy gmach od frontu.

Wizualizacja sali sesyjnej.
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gmINA JAwORZe

nadchodzI fotowoltaIka
Przedszkole nr 2 jest pierwszym z obiektów użyteczności publicznej w Jaworzu, przy którym 

zamontowane zostały moduły fotowoltaiczne.

Początkiem ub.roku zapa-
dła decyzja o przystąpieniu 
gminy do projektu zakłada-
jącego montaż systemów fo-
towoltaicznych w budynkach 
użyteczności publicznej. 
Łącznie przewidziano instala-
cję 10 modułów o kompletnej 
mocy minimalnej 211,5 kW, 
wytwarzających energię elek-
tryczną na siedmiu budynkach 
w Jaworzu. Realizacja zadania 
obejmie Urząd Gminy, Przed-
szkole nr 2, Szkołę Podstawo-
wą nr 1 i 2, Gminny Ośrodek 
Zdrowia, Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądo-
wej oraz kompleks sportowy 
przy ulicy Koralowej.

Wszystkie wymienio-
ne budynki są zaopatrywa-

ne w energię pochodzącą 
z ogólnej sieci dystrybucyj-

nej. Panele fotowoltaiczne 
pozwolą uzyskać nie tylko 
dodatkowe źródło prądu, któ-
re będzie skumulowane z do-
tychczasowym, ale również 
obniżyć koszty zużycia ener-
gii elektrycznej. Przewiduje 
się, że koszty całej inwe-
stycji zwrócą się w okresie 
poniżej 10 lat, podczas gdy 
trwałość paneli to przeszło 
dwukrotnie więcej. Urządze-
nia posiadają zarazem długo-
letnie gwarancje. Instalacja 
modułów tego typu to dzia-
łanie wpisujące się w proeko-
logiczne inicjatywy, które 
w różnych obszarach gmina 
od lat podejmuje.

Całkowita wartość syste-
mów fotowoltaicznych to 1,5 
mln zł. 85 procent tej kwoty 
gmina pozyskała z Regional-
nego Programu Operacyjne-

go Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, reszta to 
wkład własny. W pierwszej 
połowie 2020 roku inwestycja 
ma zostać sfinalizowana. (MA)

sreBrna  
cIeszynIanka

Państwo Renata i Edward Podstawni, dzia-
łacze społeczni z Jaworza, uhonorowani zostali 
Srebrną Cieszynianką. Stało się to podczas gali 
towarzyszącej uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi 
Cieszyńskiej w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie, które to wydarzenie tradycyjnie 
odbyło się 11 listopada.

Renata i Edward Podstawni, pozostający 
w związku małżeńskim od 45 lat, swą kultural-
ną aktywność rozpoczęli w Regionalnym Ze-
spole Pieśni i Tańca „Jaworze” w 1969 roku. 
Pani Renata była choreografem zespołu w la-
tach 1969-1974, a później od 1983 do 1991 r. 
pełniła obowiązki kierownika artystycznego 
i choreografa. Pan Edward funkcję prezesa łą-
czył wówczas z tańcem i śpiewem. W latach 
1992-2000 działał m.in. przy ówczesnej Szko-
le Podstawowej nr 3, wraz ze swoją małżonką 
prowadzili Dziecięcy Zespół Regionalny Pieśni 
i Tańca „Małe Jaworze”.

Następnie wstąpili do Ewangelickiego Chóru 
Kościelnego, z którym są związani do dzisiaj. 
Pani Renata jest członkiem zarządu chóru, peł-
niąc funkcję kronikarza. Państwo Podstawni są 
ponadto aktorami amatorami w jaworzańskim 
teatrze „Kurort”. Wraz z jego członkami przygo-
towali kilka premier, które corocznie ogląda ok. 
700 widzów z Jaworza i okolic. Ściśle współ-
pracują z Towarzystwem Miłośników Jaworza, 
przygotowując krótkie programy artystyczne 
związane z tańcami i obrzędami cieszyńskimi. 

Oboje przynależą do Stowarzyszenia „Jawo-
rze Zdrój”.

Państwo Podstawni odznaczają się także 
działalnością na poziomie samorządu. Pani Re-
nata przez dwie kadencje była członkiem Ko-
misji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie 
Gminy od 1991 do 1998 r., pan Edward jest 
radnym Rady Gminy od 2014 r.

Już wcześniej otrzymywali prestiżowe wy-
różnienia. Pani Renacie przyznany został Srebr-
ny Krzyż Zasługi, panu Edwardowi – Złota 
Odznaka Kultury. Uhonorowani zostali poza 
tym medalami zasłużonych dla Jaworza z okazji 
700-lecia Jaworza oraz 25-lecia samodzielności 
gminy. (RA)

wIęcej warsztatów
Ruszył  trzeci  już  rok 
akademicki Jaworzań-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Na inauguracyjną uro-
czystość seniorzy z Ja-
worza zaproszeni zostali 
początkiem października. 
Schola Parafii Rzymsko-
katolickiej pw. Opatrzno-
ści Bożej w Jaworzu pod 
batutą Tadeusza Kosto-
nia wykonała słynne uni-
wersyteckie „Gaudeamus 
Igitur”. W programie spo-
tkania JUTW znalazły się 
również m.in. wykład dr 
n. med. Agnieszki Gorgoń-
-Komor „Aktywny i zdro-
wy senior w społeczeństwie 
obywatelskim”, szkic Pawła 
Pajora dotyczący obecności 
seniorów w przestrzeni In-
ternetu oraz prelekcja prof. 
dr hab. Armanda Cholewki 
„Dbaj o zdrowie, rozumie-
jąc fizykę”. Czas wszyst-
kim obecnym umilił zespół 
„Lunatyp”,  który na tę 
okoliczność przygotował 
interesujący występ arty-
styczny.

Już w drugiej połowie 
października podopieczni 
Uniwersytetu wsłuchiwali się 
w wykład prof. UŚ dr hab. 
Magdaleny Szyndler „Wo-
kół folkloru i folku”. Jesz-
cze wyraźniej jednak, niż 
miało to miejsce w poprzed-
nich edycjach, organizatorzy 
poszczególnych aktywności 
postawili na różnorodne zaję-
cia aktywizujące. Dlatego też 
jaworzańscy seniorzy udali 
się do siedziby Państwowe-
go Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” w Koszęcinie, gdzie 
uczestniczyli w bardzo po-

żytecznych warsztatach. Na 
listopad w ramach cyklu 
„Zdrowa sobota” zaplanowa-
ny został z kolei dla słucha-
czy wyjazd do kopalni soli 
w Wieliczce.

Jaworzański Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku działa 
pod patronatem wójta Ra-
dosława Ostałkiewicza. Nad 
przebiegiem roku akademic-
kiego czuwa Stowarzysze-
nie Wsparcia Społecznego 
„Feniks” z dr Anną Klinik 
na czele, a rolę partnera peł-
ni Stowarzyszenie „Jaworze 
Zdrój”. (M)

nauczycIelkI z nagrodamI
Wyróżniającym się na-

uczycielkom jaworzańskich 
szkół i przedszkoli przyznane 
zostały nagrody. Okazją do 
ich wręczenia, kilka dni po 
Święcie Edukacji Narodowej, 
była gminna sesja.

– W procesie wycho-
wywania i kształtowania 
się obywatela, a co za tym 
idzie całego społeczeństwa, 
nauczyciele pełnią ważną 

rolę. Widać wyraźnie, że ci 
w Jaworzu bardzo dobrze 
wykonują swoje obowiąz-
ki, o czym świadczy choćby 
kolejny rekord frekwencji 
w ostatnich wyborach par-
lamentarnych. Wasza praca 
jest nieoceniona, choć nieste-
ty trzeba przyznać, że często 
niedoceniona w odpowiedni 
sposób – mówił wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 

dziękując całemu gronu pe-
dagogicznemu jaworzań-
skich placówek oświatowych 
za szczególne oddanie swo-
jej pracy.

W tym roku nagrody trafiły 
do 10 nauczycielek. Z Przed-
szkola nr 1 uhonorowane 
zostały dyrektorka Jolanta 
Bajorek oraz Dorota Zboś, 
a z Przedszkola nr 2 dyrek-
torka Teresa Ślezińska i Re-

nata Urban. Wójt Radosław 
Ostałkiewicz wraz z przewod-
niczącym Rady Gminy Zbi-
gniewem Putkiem gratulowali 
również dyrektorce Ewie Cho-
lewik, wicedyrektorce Marii 
Kuś oraz Beacie Niklińskiej-
-Kantor (wszystkie ze Szko-
ły Podstawowej nr 1), a także 
reprezentującym jaworzańską 
„dwójkę” – dyrektorce Bar-
barze Szermańskiej, wicedy-
rektorce Jadwidze Spodzieja 
i Sylwii Pilarczyk. (RAF)

Panele postawiono tuż obok placu zabaw Przedszkola nr 2.
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RADOSŁAW  
OSTAŁKIEWICZ,
wójt gminy Jaworze:

Inwestycja, której realizację 
już rozpoczęliśmy, wpłynie na 
zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię ze źródeł konwen-
cjonalnych, a w następstwie 
pozwoli na ograniczenie emisji 
szkodliwych czynników do at-
mosfery. Łączymy zatem w tym 
przypadku efekt ekologiczny z 
rozwiązaniem energooszczęd-
nym. Jest to jednocześnie wy-
raźny sygnał dla naszych miesz-
kańców, że jako gmina stawiamy 
na działania innowacyjne, które 
przyczyniają się do podniesienia 
standardów funkcjonowania w 
Jaworzu. W tym kierunku będzie-
my konsekwentnie podążać.

Inauguracja nowego roku uniwersyteckiego.
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Integracyjny plac zaBaw
Dobiegło końca głosowanie na projekty przedstawione przez samych mieszkańców w ramach pierwszej 

edycji budżetu obywatelskiego w Kozach.

Pomysł, który w gminie 
Kozy został wprowadzony 
w tym roku po raz pierwszy, 
potwierdził zaangażowanie 
lokalnego środowiska w róż-
ne obszary życia społecznego. 
Z myślą o dzieciach i młodzie-
ży zgłoszone zostały projekty 
zakładające dofinansowanie 
do nauki pływania czy stwo-
rzenie integracyjnego placu 
zabaw. Charakter typowo in-
westycyjny, a mający wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa 
i komfort komunikacyjny, 
przyświecał inicjatywom pod-
niesienia przejścia dla pieszych 
w ruchliwym miejscu w gmi-
nie oraz utwardzenia terenu 
pod darmowe miejsca posto-
jowe.

Osobom w różnym wie-
ku służyć miałyby z kolei 
zajęcia rehabilitacyjne, sza-
chy na świeżym powietrzu, 
rekreacja konna, a już stricte 
z myślą o seniorach przygo-
towano koncepcję organizacji 
wycieczek krajoznawczych. 
Inne projekty dotyczyły prze-
prowadzenia kolejnej odsłony 
festiwalu rockowego, odbudo-
wy nagrobka koziańskiego żoł-
nierza oraz przyozdobienia sali 
gimnastycznej graffiti.

Największe uznanie zy-
skał projekt „Zabawa bez 
barier – integracyjny plac za-
baw”, zaproponowany przez 
Justynę Kudelską i oszaco-
wany na kwotę 50 tys. zł, 
a więc dokładnie tyle, ile gmi-

na przewidziała w budżecie 
obywatelskim na rok 2020. 
– Celem zadania jest likwi-
dacja barier, jakie spotykają 

w codziennym życiu dzieci 
z niepełnosprawnościami, 
zapewnienie im dostępu do 
atrakcji, z jakich korzystają 

wszystkie dzieci oraz integra-
cja mieszkańców. Adresatami 
projektu są głównie dzieci, 
ale projekt będzie angażował 
też całe rodziny odwiedzają-
ce plac zabaw. Zadanie obej-
muje koszty zakupu sprzętu, 
a więc huśtawkę, karuzelę, 
dostosowanych do potrzeb 

niepełnosprawnych dzieci – 
wyjaśniają wnioskodawcy.

Projekt ten uzyskał 550 
głosów na przeszło 1,5 tys. 
wszystkich, jakie nadeszły 
w formie elektronicznej 
oraz papierowej. Zrealizo-
wany zostanie w przyszłym 
roku. (M)

gmINA KOZy

Jeden z koziańskich placów zabaw zostanie w ramach budżetu obywatel-
skiego wzbogacony o urządzenia, które służyć będą osobom z niepełno-
sprawnościami.
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JACEK KALIńSKI,
wójt gminy Kozy:

Budżet obywatelski daje moż-
liwość wspólnego decydowania 
o rozwoju i zmianach zachodzą-
cych w naszej gminie. Jego idea 

jest taka, że to sami mieszkańcy 
zgłaszają projekty, które uważają 
za potrzebne i ważne, następnie 
w wyniku głosowania wygrywa-
ją te z największym poparciem 
społecznym.
Gratuluję pani Justynie Kudel-
skiej zgłoszenia zwycięskiego 
projektu, ale podziękowania 
za zaangażowanie należą się 
wszystkim autorom. Ilość głosów 
w historycznej edycji napawa nas 
optymizmem na przyszłość. Prze-
prowadzimy na tej podstawie 
szczegółową analizę, a wyko-
rzystując zebrane doświadczenie 
zamierzamy budżet obywatelski 
systematycznie rozwijać.

kozaków pełne kosze

Udanym przedsięwzię-
ciem okazało się I Rodzin-
ne Grzybobranie „Kozak 
2019”, które zgromadziło 
na stokach Hrobaczej Łąki 
w Kozach liczne grono osób.

Zgodnie z regulaminem 
wydarzenia każdy z uczest-
ników mógł sam zdecydować 
o czasie wyjścia na grzy-
by, albo też wyruszyć wraz 
z grupą, która o poranku ze-
brała się w pobliżu szlaku 
na Hrobaczą Łąkę. Zasady 

pasjonatom zbierania grzy-
bów objaśnił certyfikowany 
grzyboznawca Justyn Kołek. 
– Zbieramy grzyby jadalne, 
niepodlegające ochronie. Nie 
wchodzimy w drogę innemu 
zbieraczowi. Zachowuje-
my ciszę w lesie. Zbieramy 
grzyby do koszyków bądź 
plastikowych wiaderek. Uży-
wamy scyzoryków bądź in-
nych ostrych narzędzi, tak by 
nie naruszyć grzybni – wyli-
czył krótko.

I choć pogoda nie do 
końca sprzyjała – było 
wszak zimno i mgliście, co 
istotnie utrudniało zbieranie 
– to uczestnicy I Rodzinne-
go Grzybobrania nie zawie-
dli. Wczesnym popołudniem 
grzyby zważono, następnie 
wręczono nagrody w wy-
dzielonych kategoriach. Wi-
cewójt gminy Kozy Marcin 
Lasek uhonorował Tomasza 
Mosza za najwyższą łączną 
wagę grzybów, Jadwigę 
Jonkisz za „upolowanie” 
okazu z największą średni-
cą kapelusza, najliczniejszą 
podczas wydarzenia rodzi-
nę Lasków, Zbigniewa Se-
kulskiego jako najstarszego 
zawodnika oraz najmłodszą 
Różę Pudełko.

Na szczycie Hrobaczej 
Łąki na wszystkich czeka-
ła gorąca herbata i kiełba-
ski. Były także pamiątkowe 
statuetki, książki autorstwa 
Justyna Kołka oraz spe-
cjalne kosze z myślą już 
o następnym koziańskim 
grzybobraniu. (R)

medale, gratulacje I życzenIa

W towarzystwie rodzin 
i przyjaciół kilkadziesiąt par 
małżeńskich z gminy Kozy 
świętowało swoje okazałe rocz-
nice wspólnie spędzonych lat.

Jubileusze małżeńskie, po-
cząwszy od porcelanowych 
godów, a więc o stażu 20-let-
nim, aż po żelazne 65 lat poży-
cia, obchodziło w tym roku aż 
456 par z terenu gminy. Wszy-
scy jubilaci otrzymali pisemne 
życzenia od władz samorzą-
dowych oraz zaproszenia na 
doroczne uroczyste obchody.

Do Domu Kultury, tuż po 
mszy świętej w intencji jubilatów, 
przybyły ostatecznie 43 pary, któ-
rym towarzyszyli najbliżsi. Obec-
ni byli również m.in. wójt Jacek 
Kaliński oraz przewodniczący 
Rady Gminy Miłosz Zelek. – 
Jesteście, nasi dostojni jubilaci, 
świetnym przykładem dla młod-
szych pokoleń. Pokazujecie, że 
pomimo różnych napotykanych 
przecież trudności, można trwać 
przy sobie przez długie lata w har-
monii i wzajemnej miłości – mó-
wił do zgromadzonych wójt Kóz.

Prócz gratulacji i życzeń 
w sposób szczególny gratulo-
wano tym parom małżeńskim, 
które przeżyły w związku już 
pół wieku. Wręczone zostały 
im pamiątkowe medale „Za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie”, nadane przez Prezyden-
ta RP. Tym zaś małżonkom, 
którzy z różnych przyczyn nie 
mogli pojawić się na uroczy-
stości, by świętować i bawić 
się wspólnie, medale wręczo-
no podczas spotkania w Pałacu 
Czeczów. (M)

przyjazna środowIsku
Podczas październikowej se-
sji Rada Gminy Kozy przy-
jęła uchwałę w zakresie 
przeprowadzenia proekolo-
gicznej akcji „Kozy przyja-
zne środowisku”.

Jednym z wyznaczonych 
przez Radę działań kluczo-
wych w tym zakresie jest 
eliminowanie z użytku jed-
norazowych talerzy, sztuć-
ców, kubków, słomek, toreb, 
siatek, plastikowych bute-

lek i zastąpienie ich wielo-
razowymi odpowiednikami. 
Ta część akcji już znalazła 
swój początek w faktycz-
nych przedsięwzięciach, a to 
przy okazji poczęstunku dla 
zawodników startujących 
w poniedziałek 11 listopada 
w Koziańskim Biegu Nie-
podległości. – Samorząd 
i jednostki organizacyjne 
gminy objęte zostały akcją 
w pierwszej kolejności, nato-
miast będziemy zachęcać do 

tego również mieszkańców 
– wyjaśnia wójt Jacek Ka-
liński.

Uchwała przyjęta przez 
Radę zakłada także szereg 
innych proekologicznych ini-
cjatyw. I tak m.in. w promo-
cji gminy wykorzystywane 
mają być materiały i gadże-
ty pochodzące lub podlega-
jące procesowi recyklingu, 
a w budynkach podległych 
gminie ustawione będą ko-
sze umożliwiające segregację 
śmieci z podziałem na frak-
cje. Akcja „Kozy przyjazne 

środowisku” przewiduje po-
nadto działania o charakterze 
edukacyjnym, skierowane 
w nowoczesnej, a jednocze-
śnie przystępnej formie do 
mieszkańców. – Podstawo-
wą rzeczą jest uświadomie-
nie tego, jak wiele zależy od 
nas samych. W trosce o śro-
dowisko naturalne, a w kon-
sekwencji również o własne 
zdrowie, dążmy do ograni-
czenia korzystania z plastiku, 
który zalewa i niszczy naszą 
planetę – dodaje wójt gmi-
ny. (RED)

Koziański Bieg Niepodległości wpisał się w akcję „Kozy przyjazne środowi-
sku”. Po wysiłku fizycznym na świeżym powietrzu uczestników częstowano 
wykorzystując proekologiczne sztućce.
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Wiele rozmaitych grzybów zebrali uczestnicy I Rodzinnego Grzybo-
brania w Kozach.
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Pary małżeńskie z 50-letnim stażem otrzymały podczas uroczystości w Domu Kultury pamiątkowe medale „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”.
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przeBudowa ku końcowI
Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej od 

ronda w Wilamowicach do granicy z Kętami w 

Hecznarowicach, trwają prace przy modernizacji 

ostatniego, najdłuższego odcinka.

Obecnie trwająca przebu-
dowa to kontynuacja z lat po-
przednich modernizacji drogi 
powiatowej, prowadzącej ze 
Starej Wsi do ronda w Wila-
mowicach. Droga prowadzi 
tranzytem przez kilka sołectw 
gminy, w wielu miejscach 
przez teren gęsto zabudowa-
ny. Dotychczas nie należa-
ła do najbezpieczniejszych, 
zwłaszcza z punktu widze-
nia pieszych, a więc przede 
wszystkim samych miesz-
kańców, poruszających się 
po swoich miejscowościach. 
Jezdnie były dziurawe, naj-
częściej wąskie i bez chod-
ników, na wielu odcinkach 
trudno było nawet mówić 

o odpowiednich poboczach. 
Zmodernizowany już odci-
nek drogi znacznie podniósł 
zarówno bezpieczeństwo na 
drodze, jak i komfort jazdy.

Obecnie rozpoczęły się pra-
ce przy III etapie przebudowy 
ul. Krakowskiej w Hecznaro-
wicach. Dwa pierwsze – od 
ronda w Wilamowicach do 
ul. Jana Pawła II w Heczna-
rowicach oraz kolejny, do ul. 
Odsole przy strażnicy OSP 
w Hecznarowicach, już zosta-
ły zakończone. Łącznie objęły 
ok. 1,8 km ulicy.

Obecnie modernizowany 
trzeci odcinek jest najdłuż-
szy – to ponad 2,6 km. Poza 
przebudową dotychczasowego 

chodnika i budową nowych od-
cinków obejmie również pobo-
cza gruntowe, a w niektórych 
miejscach ułożone z kostki, po-
wstaną także dwie zatoki auto-
busowe. Na skrzyżowaniu ul. 
Krakowskiej z Jasną powstanie 
wygodne i bezpieczne rondo, 

przebudowane zostaną rów-
nież pozostałe skrzyżowania 
z drogami bocznymi. Do tego 
należy doliczyć urządzenia po-
prawiające bezpieczeństwo, 
jak bariery energochłonne, 
poręcze czy separatory ruchu. 
– Przebudowa tego odcinka 

niedawno się zaczęła i potrwa 
do połowy przyszłego roku. 
W związku z tym mogą po-
jawić się utrudnienia, m.in. 
ruch wahadłowy – wyjaśnia 
burmistrz Marian Trela.

Dodaje, że inwestycja pro-
wadzona jest przez Powiat 

Bielski wspierany dofinanso-
waniem z budżetu Gminy Wi-
lamowice. Samorząd otrzymał 
pomoc z programów rządo-
wych. Obecnie modernizowa-
ny odcinek będzie kosztował 
ponad 9 mln zł, cała trasa – ok. 
16 mln zł. (ŁU)

gmINA wILAmOwICe

MARIAN TRELA,
burmistrz Wilamowic:

Kończy się przebudowa drogi, łą-
czącej kilka miejscowości naszej 
gminy, a także trasy tranzytowej 
dla sporej części ruchu w tym rejo-
nie. Jako Gmina współfinansowa-

liśmy zadanie. Cieszy nas, że in-
westycja doszła do skutku i objęła 
spory zakres, przede wszystkim 
poprawiający bezpieczeństwo, 
ale też komfort jazdy. Przy pro-
jektowaniu zostało uwzględnio-
ne podniesienie bezpieczeństwa 
użytkowników tych ruchliwych 
odcinków, wprowadzono więc 
optymalne rozwiązania technicz-
ne, m.in. rondo czy odpowiednie 
chodniki i pobocza.
Nie bez znaczenia jest również to, 
że modernizacja doprowadziła do 
podniesienia estetyki. Nie można 
nie zauważyć, że równe główne 
ulice, wygodne chodniki i infra-
struktura towarzysząca, mają 
znaczny wpływ na to, jak postrze-
gane są nasze miejscowości.Zmodernizowana trasa podniosła komfort jazdy i bezpieczeństwo użyt-

kowników.
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BoIsko I sporo ruchu
Powiększa się teren rekre-
acyjny w centrum Starej 
Wsi, ostatnio o pełnowy-
miarowe boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią.

Boisko zostało już ode-
brane, powstało tuż obok 
zadaszonej estrady w Starej 
Wsi. – To miejsce centralne, 
do tej pory słabo zagospo-
darowane. W naszych pla-
nach od dawna był to teren 
przeznaczony do rekreacji, 
odpoczynku czy fizycznej 
aktywności dla wszystkich 
mieszkańców sołectwa – wy-
jaśnia burmistrz Wilamowic 
Marian Trela. Przypomnij-
my, że już wiosną w tym 
rejonie w pobliżu placówki 
szkolnej w Starej Wsi przy 
parkingu powstał okazały 
plac zabaw, teraz trochę da-
lej – nowoczesne boisko.

Warto podkreślić, że bo-
isko jako pierwsze w gmi-
nie Wilamowice spełnia 
wysokie standardy, określo-
ne rygorystycznymi wyma-
ganiami FIFA Quality Pro. 
Ma wymiary 45 na 90 m, 
zamontowano piłkochwyty 
i oświetlenie, odgrodzono 
je od ścieżki dla pieszych. 
Co najważniejsze, mura-
wa powstała ze sztucznej 
trawy, a podłoże wcześniej 
wyrównano, umocniono 
i zamontowano instalacje 
drenażu powierzchniowego, 
aby całość terenu odpowied-
nio odwodnić. Dzięki temu 
z boiska będzie można ko-
rzystać praktycznie przez 

cały rok, właściwie niezależ-
nie od aury. – Z taką też my-
ślą budowaliśmy to boisko. 
Będzie służyło do treningów 
klubom sportowym, ale tak-
że „dzikim” drużynom, na-
wet po zapadnięciu zmroku 
dzięki oświetleniu – mówi 
burmistrz. Pracy nad podno-
szeniem umiejętności piłkar-
skich, zwłaszcza w sposób 
zorganizowany, służy też 
powstała za boiskiem spora 
„łączka treningowa”, rów-
nież z drenażem.

Przy okazji tej inwe-
stycji zagospodarowano 
sąsiedni teren. Mieszkań-

ców, a zwłaszcza dzieci 
i młodzież dochodzących 
do szkoły, ucieszyła przede 
wszystkim ścieżka wzdłuż 
boiska i kładka przez potok 
Starowiejski tuż przy szkole. 
Mniej efektowne, za to nie-
zwykle ważne, są prace, ja-
kie włożono w umocnienie 
dna potoku w tym rejonie za 
pomocą koszy gabionowych 
oraz skarp z płytami ażuro-
wymi.

Koszt wszystkich prac 
wyniósł 1,65 mln zł, z czego 
Gmina Wilamowice pozyska-
ła 80 proc. dofinansowania 
z budżetu państwa. (ŁU)

mIędzynarodowe spotkanIa chórów
Od 18 do 20 października 

gmina Wilamowice gościła za-
graniczne chóry z miast part-
nerskich z Czech, Słowacji, 
Chorwacji i Węgier.

Na zaproszenie burmistrza 
Wilamowic Mariana Treli 
i dyrektora Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Wila-
mowicach Aleksandra Nowaka 
w Międzynarodowych Spo-
tkaniach Chórów Miast Part-
nerskich „Wilamowice 2019” 
wzięło udział blisko 150 
uczestników. Pojawił się cze-
ski chór „Rozmar” z Dolne-
go Benešova, węgierski chór 
„Phoenix” z Kisujszallas, sło-
wacki chór „Cordis Jesu” z Ra-
jeckich Teplic, chorwacki chór 
„Kristal-Sladorana” z Żupan-
ji. Gospodarzy reprezentował 
chór parafialny z Pisarzowic.

Uroczyste rozpoczęcie po-
łączone było z koncertem in-
auguracyjnym w wykonaniu 
dzieci i młodzieży z Diakonii 
Muzycznej „Solo Dios Basta”, 
działającej przy parafii w Pisa-
rzowicach. Zaproszone grupy 
powitał dyrektor Aleksander 
Nowak, a burmistrz Marian 
Trela podziękował wszystkim 
uczestnikom za przybycie, ży-
cząc miłego pobytu w gminie. 
Tego dnia wspólną zabawę 
poprowadziła grupa muzycz-
na „Wapno” z Pisarzowic.

W kolejnym dniu przy pięk-
nej pogodzie wszystkie grupy 

udały się do Żywca, by zwie-
dzić słynne Muzeum Browaru. 
Popołudniowe godziny prze-
znaczone zostały na próby 
w kościele, następnie uczest-
nicy wystąpili w głównym 
koncercie w Sanktuarium Św. 
Józefa Bilczewskiego w Wi-
lamowicach. W repertuarze 
każdego z chórów znalazły 
się pieśni narodowe, ludowe 
i muzyka światowa.

Podczas koncertu wystąpili: 
słowacki chór „Cordis Jesu”, 
„Rozmar” z Dolnego Benešo-
va w Czechach, chór mieszany 
„Kristal-Sladorana” z Żupan-
ji w Chorwacji, chór miesza-
ny „Phoenix” z Kisujszallas 
na Węgrzech, na końcu zaś 
chór parafialny z Pisarzowic. 
Po wystąpieniach każda gru-
pa w podziękowaniu za udział 
otrzymała wiązankę kwiatów 
i okolicznościową statuetkę 
od burmistrza Mariana Treli 
i przewodniczącej Rady Miej-
skiej Stanisławy Kudłacik.

Na zakończenie wieczoru 
koncertowego wszyscy chórzy-
ści wspólnie zaśpiewali utwór 
Georga Friderica Handla „Can-
ticorum jubilo”. W tej nie-
zwykłej atmosferze wszystkie 
chóry swym śpiewem zachwy-
ciły zgromadzoną publiczność, 
a owacje na stojąco potwierdzi-
ły niezwykły talent muzyczny 
grup chóralnych.

Podczas spotkania inte-
gracyjnego podjęto rozmowy 
na temat dalszej współpracy 
i wymiany między grupami 
chóralnymi. Towarzyszyła mu 
muzyka zespołu „New Trans-
formation”.

W niedzielny poranek 
odbyły się koncerty chó-
rów podczas mszy świętych 
w kościołach na terenie gmi-
ny Wilamowice. Następnie 
uczestnicy spotkali się na ofi-
cjalnym pożegnaniu. Ostatnim 
akcentem był wspólny rado-
sny, choć pożegnalny śpiew 
„Żegnamy Was”. (MJ)

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa  

a pośrednictwem Euroregionu Beskidy
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Boisko do całorocznych treningów i efektowna stalowa kładka wraz 
ze ścieżką spacerową w centrum Starej Wsi spełniają już dobrze swoje 
funkcje.
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energIa Bez tajemnIc
Z szeregiem ważnych za-

gadnień mogli zapoznać się 
w ostatnią sobotę paździer-
nika uczestnicy „Spotkania 
z energią”, jakie przeprowa-
dzone zostało w Kozach.

W koziańskim Domu Kul-
tury pojawiło się sporo osób 
zainteresowanych tematyką 
szeroko pojmowanej ekolo-
gii. Zwłaszcza szczegółowa 
prezentacja założeń progra-
mu „Czyste Powietrze”, wraz 
z przybliżeniem możliwości 
pozyskania dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, 
wzbudziła duże zaciekawienie.

Nieprzypadkowa była 
obecność w trakcie wydarze-
nia w Kozach wystawców, 
którzy demonstrowali nowo-
czesne systemy grzewcze, 
m.in. panele fotowoltaiczne, 
pompy ciepła, ogrzewanie 

elektryczne, a nawet elek-
trownie wiatrowe. Temu 
poświęcona była jedna z pre-
lekcji. Nie zabrakło jednak 
również tradycyjnych kotłów 
na gaz bądź pellet.

Obecni na spotkaniu 
z uwagą przysłuchiwa-
li się pozostałym wykła-
dom – „Dom bez komina”, 
„Rekuperacja, wentylacja, 
klimatyzacja, oczyszcza-
cze powietrza” oraz „Czym 

kierować się przy wyborze 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków?”. Co najważniej-
sze, przekazywana wiedza 
miała w dużej mierze cha-
rakter praktyczny. Każdy 
mógł dowiedzieć się, jaki 
system ogrzewania będzie 
miał największą funkcjo-
nalność w ich domu i jakie 
aspekty uwzględnić przy 
ostatecznym wyborze źró-
dła ciepła. (RA)

sadzonkI  
na śwIęto drzewa

Młodzież, społecznicy, le-
śnicy, samorządowcy i par-
lamentarzyści posadzili na 
terenie dolnej stacji kolej-
ki na Czantorię w Ustroniu 
ponad 70 krzewów mio-
dodajnych. Było to jedno 
z wydarzeń towarzyszących 
„Świętu Drzewa” w regionie.

Bzy czarne, kaliny, berbe-
rysy, budleje Davida to tyl-
ko niektóre z krzewów, jakie 
wzbogaciły naturalne środo-
wisko w pobliżu ustrońskiej 
kolejki, znajdującej się w są-
siedztwie obszaru chronione-
go „Natura 2000” na terenie 
Parku Krajobrazowego Be-
skidu Śląskiego. Sadzonki, 
jak podkreślają organizatorzy 
akcji z Klubem Gaja na cze-
le, mają w przyszłości spełnić 
m.in. istotny cel zwabienia 
owadów i stworzenia dla nich 
przyjaznego zakątka. – Zmia-
ny klimatu, które w ostatnich 
latach zachodzą, są drama-
tyczne i wszyscy powinniśmy 
włączyć się w pracę na rzecz 
ich spowolnienia. Cieszy więc 
tym bardziej, że w nasz pro-
gram „Święta Drzewa” anga-
żują się nie tylko szkoły czy 
samorządy, ale także coraz 
chętniej szeroko rozumiany 
biznes – mówił podczas paź-
dziernikowego wydarzenia 
prezes Jacek Bożek.

Akcja sadzenia krzewów 
połączona została z warszta-
tami budowy schronień dla 
dzikich owadów zapylających, 
które odgrywają bardzo ważną 
rolę w ekosystemie. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 
3 w Ustroniu oraz zaproszeni 
goście wykonali z drewnia-
nych modułów duże domki 
dla motyli, pszczół, biedro-
nek i złotooków, które potem 
zamontowali na terenie dolnej 
stacji kolejki wraz z tablicz-
kami mówiącymi dlaczego 
warto podobne schronienia 
budować. Część domków 
uczniowie zabrali, by stanę-
ły w przyszkolnym ogrodzie.

Wydarzenie  dof inan-
sowano ze środków Wo-
j ewódzk iego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach. 
Jednym z partnerów strate-
gicznych były Lasy Państwo-
we. (M)

słupkI I czujnIkI
Nowoczesne urządzenia, 

monitorujące zanieczyszcze-
nia emitowane do powietrza 
atmosferycznego, zamonto-
wane zostały w różnych czę-
ściach Bielska-Białej.

W przestrzeni miasta po-
jawiło się kilkanaście sztuk 
specjalnych ekosłupków, 
a kolejne montowane będą już 
w trakcie sezonu grzewczego. 
Służą one do sygnalizowania 
jakości powietrza za pomocą 
koloru światła LED. Słupek 
taki przybiera barwę zgodną 
z Polskim Indeksem Jakości 
Powietrza na podstawie bie-
żących, możliwych do zdefi-
niowania pomiarów stężenia 
pyłów zawieszonych PM1, 
PM2,5 oraz PM10, jak rów-
nież innych zanieczyszczeń, 
jak m.in. dwutlenek siarki czy 
ozon. Urządzenie wykorzystuje 
nowoczesne technologie cyfro-
we, oparte o mikrokontrolery 
i aplikacje mobilne, w połącze-
niu z najnowszymi osiągnięcia-
mi w technice sensorowej.

Ekosłupki z poszczegól-
nych lokalizacji na terenie 

miasta podłączone będą do 
Miejskiej Sieci Szerokopa-
smowej w celu przesyłania 
szczegółowych danych po-
miarowych do głównego 
centrum zarządzania, gdzie 
poprzez dedykowaną aplika-
cję informacje mogą być na 
bieżąco wyświetlane, gro-
madzone, jak i wykorzystane 
do analizy zanieczyszczeń na 
wybranym obszarze miasta. 
Odpowiednie służby miejskie 
uzyskają dostęp do danych 
pomiarowych za pośrednic-
twem aplikacji mobilnej, co 
pozwoli na odczyty w trybie 
rzeczywistym, a co za tym 
idzie skuteczne reagowanie 
na zanieczyszczanie środo-
wiska poprzez szybszą elimi-
nację ich źródeł. Urządzenia 
posiadają na obudowie kod 
QR, który po zeskanowaniu 
telefonem komórkowym kie-
ruje do aplikacji mobilnej. Za 
jej pomocą każdy użytkow-
nik może odczytywać aktu-
alne dane pomiarowe.

Nowością są także czuj-
niki, których zadaniem jest 

pobieranie, przetwarzanie, 
analizowanie i wizualizacja 
danych jakości powietrza. 
Sensory, a łącznie zamonto-
wano ich 10 na budynkach 
bielskich szkół i przedszko-
li, wskazują m.in. tempera-
turę powietrza, wilgotność, 
ciśnienie oraz stężenie py-
łów zawieszonych PM2,5 
i PM10. Firma dostarczają-
ca te urządzenia planuje, by 
w niedalekiej przyszłości po-
przez specjalną platformę in-
ternetową, możliwe było na 
bieżąco odczytywanie infor-
macji. (M)
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„Spotkanie z energią” w Kozach przybliżyło potrzebę wyboru właściwego 
i co istotne przyjaznego środowisku źródła ciepła.
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W różnych miejscach na terenie 
miasta Bielska-Białej zamonto-
wane zostały słupki i czujniki.
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fotowoltaIka dużej mocy
Fundusz Górnośląski i firma energetyczna Tauron zamierzają postawić  

na terenie województwa śląskiego instalacje fotowoltaiczne o łącznej  

mocy 100 MW.

Jak informuje Polska 
Agencja Prasowa, należąca 
do samorządu województwa 
śląskiego spółka Fundusz 
Górnośląski planuje wpro-
wadzić projekt „100 mega-
watów na 100-lecie powstań 
śląskich” wraz z koncernem 
Tauron. Wspólnie przygo-
towują założenia projektu, 
który umożliwi na nieru-
chomościach należących do 
Funduszu oraz jego partne-
rów montaż instalacji foto-

woltaicznych o łącznej mocy 
100 MW.

O zamiarze wprowadzenia 
i założeniach projektu mówili 
dyrektor w Funduszu Górno-
śląskim Łukasz Gruszewski 
oraz dyrektor wykonawczy 
ds. badań i innowacji Tauronu 
Paweł Poneta podczas panelu 
na niedawnym 9. Europejskim 
Kongresie Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Katowicach. 
Istniejący od blisko 25 lat Fun-
dusz Górnośląski ma za zadanie 

przede wszystkim przyczyniać 
się do rozwoju rynków kapita-
łowych w regionie oraz działać 
na rzecz rozwoju przedsiębior-
czości i tworzenia miejsc pracy. 
Należy do tzw. instytucji oto-
czenia biznesu i swoją misję 
realizuje m.in. poprzez inwe-
stycje w podmioty gospodarcze 
oraz współpracę z samorząda-
mi, co obejmuje również pro-
jekty innowacyjne i rozwojowe. 
Projekt realizowany wspólnie 
z Tauronem będzie oparty na 

modelu PPA, a więc sprzeda-
ży bezpośredniej z gwarancją 
odbioru przez klienta bizne-
sowego.

Łukasz Gruszewski wy-
jaśnia, że Fundusz posiada 
spore aktywa, ułatwiające 
realizację projektu, m.in. 

nieruchomości na terenie 
województwa śląskiego. 
Mogą one zostać wyko-
rzystane bezkosztowo pod 
budowę elektrowni fotowol-
taicznych, co przełożyłoby 
się na korzyści w procesie 
inwestycyjnym i ostateczną 
kalkulację ceny.

Na razie partnerzy usta-
lili część zasad współpracy, 
nie są natomiast jeszcze roz-
strzygnięte kwestie m.in. kto 
będzie inwestorem czy też kto 
będzie odpowiadał za wyko-
nanie przedsięwzięcia. Fun-
dusz Górnośląski zamierza 
do niego włożyć m.in. ponad 
8 ha gruntów w Tarnowskich 
Górach, prawdopodobnie tak-
że dach swojej hali w Katowi-
cach. (RED)

Na wielu budynkach użyteczności publicznej w regionie montowane są już 
instalacje fotowoltaiczne.
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zaproszenIe do konkursu 
plastycznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach zaprasza dzieci do 
udziału w konkursie plastycznym 
„Tak dla czystego powietrza”.

Jak wyjaśniają organizatorzy, pra-
ce mają dotyczyć efektów likwidacji 
niskiej emisji i to właśnie jest główna 
zasada organizująca konkurs. Skiero-
wany jest on do uczniów szkół pod-
stawowych i podopiecznych świetlic 
środowiskowych z terenu wojewódz-
twa śląskiego. Prace konkursowe roz-
patrywane będą w poszczególnych 
kategoriach wiekowych – od 6-7 do 
14-15 lat. Szczegółowe zasady uczest-
nictwa określone są w Regulaminie 
Konkursu, udostępnionym na stronie 
Funduszu: www.wfosigw.katowice.

pl w zakładce „Aktualności”, stamtąd 
należy też pobrać kartę zgłoszeniową.

Prace konkursowe należy nadsyłać 
na adres Organizatora: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, ul. 
Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, 
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. 
Nieprzekraczalnym terminem jest 4 
grudnia godz. 15.00, przy czym de-
cyduje data wpływu do Biura Fundu-
szu, zaś prace przesłane po terminie 
nie będą brać udziału w konkursie. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród nastąpi do końca grudnia 2019 r.

Konkurs jest współfinansowany ze 
środków Pomocy Technicznej Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020. (R)

wIęcej  
małej  
retencjI
Leśnicy z Nadleśnictwa w Węgier-
skiej Górce w tym roku przepro-
wadzili działania dla zwiększenia 
małej retencji w lasach Beskidu 
Żywieckiego i Śląskiego.

Jak informuje Adrianna Kupczak 
z Nadleśnictwa Węgierska Górka, 
w ramach „Kompleksowego pro-
jektu adaptacji lasów i leśnictwa 
do zmian klimatu – mała retencja 
oraz przeciwdziałania erozji wodnej 
na terenach górskich” w Lipowej 
na stoku Magurki Wiślańskiej wy-
mieniono stary betonowy przepust 
na nowoczesny łukowy z natural-
nym dnem.

Z kolei w Kamesznicy i Żab-
nicy w masywie Baraniej Góry 
i Rysianki powstały brody ka-
mienne. Są to obiekty, których 
zadaniem jest zapobieganie nie-
kontrolowanemu spływowi wody 
i gwałtownym jej wezbraniom. 
Dzięki nim nie tylko udaje się 
zatrzymać wodę w lesie, ale też 
zabezpieczyć również m.in. drogi 
leśne i brzegi potoków górskich 
przed zniszczeniem podczas 
gwałtownych ulew.

Leśnicy z Nadleśnictwa Wę-
gierska Górka zwracają uwagę, 

że działania, zmierzające do pro-
wadzenia małej retencji na szero-
ką skalę, stają się coraz bardziej 
potrzebne. Wynika to ze zmian 
klimatycznych, przede wszystkim 
towarzyszącego im zmniejszania 
się ilości opadów, a jednocześnie 
coraz częstszych opadów o bar-
dzo gwałtownym charakterze, 
które doprowadzają do powstania 
dużych szkód w terenie leśnym, 
drzewostanie i poszyciu.

Obecne działania na rzecz 
zwiększenia małej retencji nie są 

pierwszymi, jakie w ostatnich latach 
podjęto na terenie lasów Nadleśnic-
twa Węgierska Górka. W 2010 r. na 
drogach stokowych zainstalowano 
setki wodospustów drewnianych, 
które pomagają odprowadzić nad-
miar wody z powierzchni dróg z po-
wrotem do lasu.

Nadleśnictwo Węgierska Górka 
zapowiada, że nadal będzie konty-
nuowało działania zmierzające do 
zwiększenia retencji powierzchnio-
wej i podziemnej na terenie lasów 
Żywiecczyzny. (NWG)
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W całym regionie uczciliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. Oprócz składania kwiatów w miejscach pamięci o Polakach, którzy dla wolności poświęcali 

życie, a także spotkań na okolicznościowych akademiach, coraz częściej świętujemy Niepodległość w innej formie integrującej nasze społeczności,  

np. poprzez sport.

Święto Niepodległości w gminie Bestwina rozpoczęło się mszą w bestwińskim kościele Wniebowzięcia NMP. Następnie pochód wyruszył pod pomnik 
poświęcony „Tym, co życie oddali Polsce”. W otoczeniu pocztów sztandarowych delegacje władz i organizacji z gminy Bestwina złożyły kwiaty. Wcześniej 
z okazji święta zorganizowano III Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Gminne obchody Święta Niepodległości w Jasienicy zorganizowano w Grodźcu. Po mszy uczestnicy na czele z orkiestrą strażacką z Mazańcowic, pocz-
tami sztandarowymi jednostek OSP, szkół i organizacji społecznych przemaszerowali na cmentarz. Tu pod Pomnikiem Poległych w pierwszych dniach 
września 1939 roku oddali cześć obrońcom Ojczyzny. Z kolei w piątek 8 listopada w szkole w Jasienicy została zorganizowana uroczysta akademia, 
wtedy uczniowie klas 7 i 8 otrzymali sto flag.

W Jaworzu władze samorządowe i przedstawiciele organizacji społecznych złożyły kwiaty pod Pomnikami Józefa Piłsudskiego, a następnie Ofiar Dru-
giej Wojny Światowej. Z okazji Święta Niepodległości w hali sportowej został też rozegrany I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jaworze.

W Kozach jak co roku oprócz złożenia kwiatów pod tablicami pamięci osób zasłużonych podczas walk zbrojnych w czasie I i II wojny światowej, przeprowa-
dzono Koziański Bieg Niepodległości. Po południu odbyło się spotkanie połączone z wręczeniem nagród w okolicznościowym konkursie fotograficznym.

W miejscowościach gminy Wilamowice: Pisarzowicach, Starej Wsi, Dankowicach, Hecznarowicach i Wilamowicach, z okazji Święta Niepodległości odbyły się msze święte za Ojczyznę, apele poległych, a lokalne społeczności oddały 
hołd poległym za wolną i niepodległą Polskę. Na terenie sołectw odbyły się także akademie okolicznościowe przygotowane przez dzieci i młodzież szkolną, podczas których zgromadzeni wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne.
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W przeddzień Święta Niepodległości w Zabrzegu, miejscu urodzin ks. Józefa 
Londzina, pod pomnikiem mu poświęconym delegacja Powiatu Bielskiego z 
wicestarostą bielskim Grzegorzem Szetyńskim i członkiem Zarządu Powiatu 
Barbarą Adamską złożyła kwiaty i zapaliła znicze.
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W Szczyrku obchody rozpoczęto uroczystą mszą, a następnie przy Pomniku 
Pamięci Ofiar II Wojny Światowej odbył się apel poległych, złożono wieńce, 
kwiaty i znicze. Święto Niepodległości było też okazją do podjęcia zobo-
wiązania i wysprzątania szlaków na Skrzyczne, czego dokonało 8 grup 
ochotników.


