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Konferencja nauKa Innowacje BIznes
W poniedziałek 16 grudnia 
2019 roku odbyła się czwarta 
edycja konferencji „Nauka 
Innowacje Biznes”, która łą-
czy biznes ze środowiskiem 
akademickim. Goście tego-
rocznej konferencji prezento-
wali najnowsze rozwiązania 
pozwalające na transfer in-
nowacyjnych technologii i ich 
zastosowanie w przemyśle 
i biznesie.

Celem konferencji jest in-
spirowanie lokalnego śro-
dowiska przedsiębiorców 
i naukowców do myślenia 
w perspektywach rozwoju in-
nowacyjności oraz zwiększania 
efektywności wdrażania no-
wych technologii. Jest z jednej 
strony miejscem wysłuchania 
wykładów osób, które osią-
gnęły sukces w dziedzinie in-
nowacyjności, jak również ma 
stanowić płaszczyznę wymia-
ny poglądów i idei pomiędzy 
światem nauki a biznesem.

– Za nami czwarta edycja 
Konferencji Nauka Innowacje 
Biznes. Po raz kolejny Akade-
mia Techniczno-Humanistycz-
na była miejscem intensywnej 
i interesującej debaty o współ-
pracy nauki i przemysłu. Go-
ściliśmy przedsiębiorców, 
samorządowców, naukow-
ców oraz studentów i wspól-
nie zastanawialiśmy się nad 
możliwościami finansowa-
nia projektów badawczo-roz-
wojowych. Rozmawialiśmy 

też o funkcjonowaniu sieci 
Łukasiewicza, robotach ko-
operatywnych i fotowoltaice. 
Myślę, że jak co roku będzie 
to początek realizacji no-
wych, wspólnych projektów. 
Tegoroczna konferencja po-
kazała, że wszystkie te tematy 
i współpraca Akademii z oto-
czeniem społeczno-gospodar-
czym jest istotna dla całego 
regionu – podsumowała kon-
ferencję dr Anna Foltyniak-Pę-
kala, prorektor ds. organizacji 
Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej.

– Na dzisiejszej konferen-
cji zaprezentowałem Kobota 
oraz systemy wizyjne, które 
umożliwiają Kobotowi patrze-
nie na to, co się dzieje wokół 
niego. Teraz w dobie, kiedy 
praca ludzka staje się coraz 
droższa, zaczynamy intensyw-
niej myśleć o tym, jak zastą-
pić pracownika robotem lub 

zwiększyć jego wydajność. 
Coraz częściej ten robot musi 
nie tylko wykonywać pra-
cę bardzo szybko, ale wspo-
magać zadania wykonywane 
przez pracowników. Dlatego 
właśnie rynek Kobotów rośnie 
co roku o 14 proc. Coraz czę-
ściej takie roboty wspomaga-
jące pojawiają się w zakładach 
pracy i przyszli absolwenci 
uczelni wyższych oraz przed-
siębiorcy powinni dostrzegać 
miejsca, w których pracownik 

może być wspomagany robo-
tem kooperatywnym – podsu-
mował swoje wystąpienie na 
konferencji dr inż. Wojciech 
Legierski, prezes Cocreated 
Sp. z o.o.

Bogaty program zaowo-
cował wypracowaniem wie-
lu rozwiązań, które pozwolą 
na transfer nowych innowa-
cyjnych idei do lokalnych 
przedsiębiorstw. Już dzisiaj 
zapraszamy na kolejną edycję.

Paweł Dzierza

ATH

InżynIer XXI wIeKu
Już po raz 9. Wydział 
Budowy Maszyn i Infor-
matyki Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej zorgani-
zował Międzynarodową 
Konferencję Studentów 
oraz Doktorantów „Inży-
nier XXI wieku”.

Uroczystego otwarcia 
w piątek 6 grudnia dokonał 
prorektor ATH prof. ATH 
dr hab. inż. Tomasz Knefel 
oraz dziekan Wydziału prof. 
ATH Jacek Nowakowski. 
Głównym celem konferen-
cji była prezentacja prac na-
ukowych, projektowych oraz 
badawczych wykonanych 
przez studentów podczas 
zajęć w kołach naukowych 
lub w ramach prac dyplo-
mowych. Zakres tematyczny 
obejmował szeroko rozumia-
ne zagadnienia z mechaniki 
i budowy maszyn, mecha-
troniki, inżynierii produkcji 
i informatyki.

Najważniejszym punk-
tem programu konferencji 
była sesja plakatowa, pod-
czas której prezentowali 
swoje prace studenci oraz 
uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych. Większość 
z prac miała charakter inter-
dyscyplinarny i wymagała 
od uczestników wykazania 
się znajomością zagadnień 
z mechaniki, podstaw kon-
strukcji maszyn, mechatro-

niki, inżynierii produkcji, jak 
i programowania.

Jak co roku w konfe-
rencji wzięli udział także 
przedstawiciele przemy-
słu, dlatego możliwe było 
osiągnięcie najważniejsze-
go celu, tj. wywołania in-
terdyscyplinarnej dyskusji 
na temat zaprezentowanych 
prac oraz zainteresowanie 
ich zaproponowanymi roz-
wiązaniami.

Obrady były prowa-
dzone w trzech sekcjach 
zaadresowanych do osób 
zainteresowanych budową 
maszyn, technologiami wy-
twarzania, projektowaniem 
i mechatroniką, automa-
tyką, sterowaniem, trans-
misją i przetwarzaniem 
danych, projektowaniem 
i obsługą sieci komputero-
wych oraz przemysłowych. 
Warto zauważyć, iż konfe-
rencja cieszy się dużym za-
interesowaniem studentów 
oraz naukowców z kraju 
oraz z zagranicy. Ogólnie 
do udziału w konferencji 
zgłoszono 138 prac z cze-
go 110 uzyskało pozytyw-
ne recenzje i dopuszczono 
je do publikacji lub prezen-
tacji podczas sesji postero-
wej. W tegorocznej edycji 
udział wzięli uczestnicy nie 
tylko z Polski, ale i Jorda-
nii, USA, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Turcji, Rumunii, 
Słowacji i Ukrainy. (Jr)

TargI już Kolejne
Ponad czterdziestu wystawców zapre-
zentowało oferty zatrudnienia i staży na 
odbywających się 20 listopada 27. edycji 
Targów Pracy.

Targi, cieszące się dużym zaintere-
sowaniem, od 2005 r. organizowane są 
w Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej przez Biuro Karier ATH. Podobnie 
jak w poprzednich latach przedstawicie-
le firm oraz instytucji zajmujących się 
pośrednictwem pracy spotkali się z oso-
bami poszukującymi zatrudnienia, bądź 
chcącymi rozeznać rynek pracy w celu 
starannego zaplanowania swojej ścież-
ki zawodowej.

Listopadową edycję targów odwiedzi-
ło kilkaset osób zarówno studentów, jak 

i mieszkańców Bielska-Białej i okolic. 
Dodatkowo, oferty pracy, praktyk i sta-
ży oraz wydarzenia Biura Karier ATH 
dostępne są na bieżąco dla studentów 
i absolwentów Akademii na platfor-
mie JobTeaser.

Targi są częścią projektu „Akademia 
Kompetentnego Studenta”, realizowanego 
przez Biuro Karier Akademii Technicz-
no-Humanistycznej. Projekt jest dofi-
nansowany z Funduszy Europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój. Współorganiza-
torami są Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół ATH oraz Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach.

Kolejną edycję zaplanowano na kwie-
cień 2020 roku. (MS)

Konferencja skierowana jest zarówno do biznesu, jak i środowisk 
akademickich.

Gości konferencji przywitał rektor aTH prof. Jarosław Janicki.
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Dr inż. wojciech Legierski prezentował możliwości współczesnych rozwiązań robotycznych.
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Gośćmi rektora prof. Jarosława Janickiego w tym roku byli m.in. wicemi-
nister Grzegorz Puda oraz poseł Mirosława Nykiel.
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goTowa droga
Zakończyła się przebudowa 
drogi powiatowej na odcin-
ku z Ligoty do Międzyrzecza 
Górnego. To najdroższa jak 
dotąd inwestycja drogowa 
w powiecie bielskim.

Modernizacja rozpoczę-
ła się w maju i obejmowała 
fragment o długości 3,6 km. 
Jak mówi Urszula Kosman, 
dyrektor Powiatowego Za-

rządu Dróg w Bielsku-Bia-
łej, diametralnie zmienił się 
komfort jazdy. – Droga zosta-
ła poszerzona, a jej podbudo-
wa wzmocniona, położono też 
nową nawierzchnię. Wybudo-
wano kanalizację deszczową 
oraz zatoki autobusowe, a na 
skrzyżowaniu z drogą Między-
rzecze – Mazańcowice powsta-
ło rondo – mówi Kosman. Na 
całej długości po jednej stronie 

jezdni wybudowano chodnik, 
a pobocza po drugiej stronie 
zostały poszerzone.

Inwestycja kosztowała 15 
mln zł, z czego 5,7 mln zł Po-
wiat Bielski pozyskał z budże-
tu państwa w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Do 
przebudowy dołożyły się trzy 
samorządy: Powiat Bielski, 
Gmina Jasienica oraz Gmina 
Czechowice-Dziedzice. (MF) Przebudowana droga poprawi komfort jazdy kierowców.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Przed nami kolejna w naszym życiu noc Narodzenia Pańskiego, noc 
wielkiej tajemnicy wcielenia Syna Bożego.  

To czas wiary, nadziei, miłości i duchowego ciepła.

Niech Dzieciątko Jezus przyniesie radość, spokój i odpoczynek,  
a w nowym roku 2020 rozświetla swym niegasnącym Światłem nasze 

codzienne drogi. Niech to będzie czas spełnionych  
marzeń i nadziei.

Zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym członkom, 
sympatykom oraz przyjaciołom NSZZ „Solidarność”  

w imieniu podbeskidzkiej „Solidarności”

życzy 

przewodniczący Zarządu Regionu Marek Bogusz

w rocznIcę sTanu wojennego
Podbeskidzka „Solidarność” nie zapomniała 

o 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. – Naszym obowiązkiem jest pamięć 
o tych, którzy byli wtedy wyrzucani z pracy, 
bici, więzieni, mordowani, o tych którzy mimo 
represji działali w podziemnej „Solidarności” 
– podkreśla przewodniczący Zarządu Regionu 
Podbeskidzie Marek Bogusz.

Przed piątkowym południem 13 grudnia 
przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” złożyli kwiaty pod tablicą przy kościele 
Opatrzności Bożej (na zdjęciu), upamięt-
niającą osoby represjonowane w czasie sta-
nu wojennego. W uroczystości tej wzięli 
udział także związkowcy z czechowickie-
go Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” 
oraz bielskiej spółki ABB (Apena). Wie-
czorem związkowcy wzięli udział w konce-
lebrowanej mszy św. w intencji Ojczyzny, 
odprawionej w bielskim kościele Trójcy 
Przenajświętszej. Eucharystii przewodniczył 

duszpasterz ludzi pracy diecezji bielsko-ży-
wieckiej ks. prałat Józef Oleszko. W mszy 
wzięły udział poczty sztandarowe komisji 
zakładowych NSZZ „Solidarność” z FCA, 
Bultenu, Miejskiego Zakładu Komunikacyj-
nego oraz Zarządu Regionu.

nagroda dla  
PIoTra górnego

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła 
się doroczna uroczystość wręczenia Nagród im. 
Haliny Krahelskiej. Jednym z dziesięciu laure-
atów tej prestiżowej nagrody został Piotr Gór-
ny, szef „Solidarności” bielskiej spółki Bulten 
Shiloh, a równocześnie założyciel i wieloletni 
przewodniczący regionalnego Klubu SIP.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej jest przy-
znawana przez Głównego Inspektora Pracy za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji za-
grożeń wypadkowych i zawodowych, nadzoru 
i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalaz-
czości, projektowania i wdrażania bezpiecznych 

technik i technologii, a także popularyzacji pra-
wa pracy i ochrony zdrowia pracujących.

W uroczystości na Zamku Królewskim udział 
wzięli przedstawiciele Prezydenta, parlamentu, 
rządu, organów nadzoru i kontroli warunków 
pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń 
działających w ochronie pracy, związków za-
wodowych i organizacji pracodawców. Obecni 
byli m.in. przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda, szef Regionu Podbeskidzie Marek 
Bogusz, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łysz-
czek, Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, 
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
Marlena Maląg i jej zastępca Stanisław Szwed, 
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Halina Szymańska, poseł i przewod-
niczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek.

Piotr Górny  
(z prawej) odbiera 
Nagrodę im. Haliny Kra-
helskiej z rąk Głównego 
inspektora Pracy 
wiesława łyszczka.

adwenTowa refleKsja

nIecH Pan BŁogosŁawI I sTrzeże…
Na początku Adwentu, rozpoczynając rado-

sny czas oczekiwania na narodziny Zbawiciela, 
stanęliśmy przed nową szansą, aby jak najle-
piej przygotować serca na przyjęcie Boga, któ-
ry z miłości do nas sam stał się człowiekiem. 
Podjęliśmy kolejny już raz, tak sądzę, decyzję, 
aby dać Bogu okazję do przemiany naszego ży-
cia, dzięki czemu staniemy się lepszymi ludźmi. 
Adwent to czas, kiedy podejmujemy szlachetne 
postanowienia, aby czynić jeszcze więcej do-
bra. Adwent jest kolejną szansą, by czuwać, by 
nie spać. Czuwanie to trudna sztuka. Wymaga 
nieustannego ćwiczenia się w cnocie wytrwało-
ści. Potrzeba czujności, aby nie przegapić czasu 
zbawienia. Kimś takim, który w tym czasie jest 
nieomylnym drogowskazem jak czuwać, jest św. 
Jan Chrzciciel. To On uczy prostować ścieżki 
naszego życia.

Bóg nie jest taki, jakim Go sobie wyobraża-
my. Często oburzamy się, a nawet gorszymy, bo 
wbrew naszym oczekiwaniom, zamiast groźne-
go sędziego widzimy Tego, który ratuje grzesz-
ników – tych, którzy w naszym mniemaniu 
zdecydowanie zasługują na potępienie. Adwent 
jest czasem, który zaprasza nas do prawdziwej 
radości, bo nasz Pan jest już blisko. Pan, pełen 
dobroci i miłosierdzia, przychodzi, aby nas zba-
wić. To okazja, by stanąć przed Nim w pokorze 
i prosić o zmiłowanie, bo „błogosławiony jest 
ten, kto nie zwątpi”.

Mam nadzieję, że drugą postacią, którą za-
uważyliśmy w Adwencie, jest Maryja. Zwia-
stowanie – choć na pozór jest dla nas pewną 
abstrakcją, to w rzeczywistości niejeden raz już 
je przeżyliśmy. Niebo i ziemia zatrzęsły się i w 
naszym życiu, bo trzeba było porzucić osobistą 
koncepcję życia, zrezygnować z czegoś, co było 
jakby propozycją nie do odrzucenia, bo coś po-
szło nie po naszej myśli i mieliśmy żal do Boga 
albo drugiego człowieka, bo nie rozumieliśmy 
„dlaczego?”. Warto w takich chwilach oddać 
nasze kruche życie w ręce Najwyższego i po-
zwolić Mu działać, powiedzieć Mu nasze „tak”.

Brak zaufania Bogu rodzi bolesne konse-
kwencje. Król Achaz nie ufał ani Bogu, ani pro-
rokowi Izajaszowi. Był zdecydowany prowadzić 
własną politykę, co w efekcie doprowadziło do 

niewoli babilońskiej. Józef w przeciwieństwie 
do Achaza choć czuje lęk i niepokój, przyjmu-
je dany mu znak i zadanie. Taką postawę Bóg 
nagradza swoim błogosławieństwem.

Zapytajmy się samych siebie, jaki był i jaki 
jest mój Adwent? Czy z nadzieją, wiarą i miło-
ścią gotuję drogę dla Pana? Czy jest miejsce dla 
Niego w moim sercu, w mojej rodzinie, w moim 
domu? Czego spodziewam się po tegorocznych 
świętach Bożego Narodzenia? Czy Jezus narodzi 
się w moim życiu wiary?

Podążmy wraz z Maryją i Józefem do Betle-
jem, gdzie trzeba poszukać miejsca dla Jezusa, 
bo nie ma dla Niego miejsca w tylu „gospo-
dach świata”, w tylu krajach i narodach, a nawet 
w polskich rodzinach. Nasz narodowy wieszcz 
Adam Mickiewicz pisał: „Wierzysz, że się Bóg 
zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, je-
żeli nie zrodził się w tobie”.

Chrystus się narodzi, niezależnie od nasze-
go przygotowania. Oby nie powtórzyła się ta 
kompromitująca sytuacja sprzed 2020 lat! Oby-
śmy w wirze świątecznej aktywności nie zapo-
mnieli o najważniejszym: o Jezusie, który ma 
narodzić się w każdym ludzkim sercu. On nie 
chce przyjść na siłę, ale czeka na zaproszenie 
i na naszą zgodę.

Jeszcze jedna myśl związana z Nowym Ro-
kiem 2020. Nowy rok to czas, w którym wielu 
ludzi robi różne postanowienia. Może więc war-
to postanowić na progu kolejnego już w naszym 
życiu roku, że dołożymy wszelkich starań, by 
z niewolnika, o którym mówi św. Paweł – nie-
wolnika grzechu, niewolnika własnych zachcia-
nek i ambicji – stać się człowiekiem wolnym, 
wolnym od ziemskich przywiązań, by stać się 
prawdziwym dzieckiem Bożym? Niech w tym 
i w każdym dobrym postanowieniu wspoma-
ga nas Święta Boża Rodzicielka Maryja, a bło-
gosławieństwo Aarona towarzyszy nam przez 
cały rok. Niech zatem nas wszystkich Pan bło-
gosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe 
nad nami, niech nas obdarzy swą łaską. Niech 
zwróci ku nam swoje oblicze i niech nas obda-
rzy pokojem.

KS. zBiGNiew POwaDa
KaPeLaN NSzz „SOLiDarNOść”

KolędowanIe w zarządzIe regIonu

W poniedziałek 16 grudnia w siedzibie pod-
beskidzkiej „Solidarności” odbyło się spotkanie 
opłatkowe członków Zarządu Regionu i Regio-
nalnej Komisji Rewizyjnej z udziałem zapro-
szonych gości.

Wśród gości byli kapelani Solidarno-
ści, księża prałaci Zbigniew Powada i Jó-
zef Oleszko, wiceminister rodziny Stanisław 
Szwed, a także przedstawiciele zakładowych 
organizacji związkowych. Był to czas na 
świąteczną refleksję, na życzenia połączone 

z łamaniem się opłatkiem i na wspólne ko-
lędowanie.

– Dziękuję wam, że podtrzymujecie tę pięk-
ną chrześcijańską tradycję spotkania opłatko-
wego, wspólnego kolędowania i radosnego 
oczekiwania na przyjście Chrystusa. Jest to 
tym ważniejsze, że coraz częściej słyszymy 
o jakimś enigmatycznym „zimowym święcie”, 
o „gwiazdce”, o „święcie radości”, a to co naj-
ważniejsze gdzieś zanika – mówił do zebranych 
ks. prałat Józef Oleszko.

Ks. Józef Oleszko, przewodniczący zr Marek Bogusz i ks. zbigniew Powada na spotkaniu opłatkowym.
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Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z zarządem regionu Podbeskidzie NSzz „Solidarność” lub terenowymi oddziałami 
naszego związku.

zarzĄD reGiONU PODBeSKiDzie  
NSzz „SOLiDarNOść”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 33 812-67-90, 530 760 060 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny 
tel. 33 812-67-53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SieDziBY ODDziałÓw
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Przewodniczący – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965
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PluralIzM za KraTaMI

„solIdarność”  
w wIęzIennIcTwIe
– W końcu funkcjonariusze mają wybór, 
a dotychczasowe związki zyskują konku-
rencję, która nieco zburzy dotychczasowy 
błogostan i marazm związkowców w naszej 
służbie – mówi chorąży Andrzej Kołodziej-
ski. Pod koniec listopada został on wybra-
ny przewodniczącym „Solidarności” Służby 
Więziennej Okręgu Katowickiego.

Już dziś kierowana przez Andrzeja Koło-
dziejskiego Międzyzakładowa Organizacja 
NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pra-
cowników Służby Więziennej Okręgu Katowic-
kiego obejmuje swym zasięgiem 10 jednostek 
z terenu całego województwa śląskiego. – Lada 
moment dołączą kolejne placówki. To dowód, 
że nasi funkcjonariusze oczekują zmian i chcą 
wykorzystać możliwości, jakie daje im wpro-
wadzenie pluralizmu związkowego w służbach 
mundurowych – tłumaczy szef „Solidarności” 
śląskiej Służby Więziennej.

Andrzej Kołodziejski ma 39 lat (tyle, co 
„Solidarność” – mówi z uśmiechem). Z wię-
ziennictwem jest związany od 2005 r. – wte-
dy rozpoczął służbę w Areszcie Śledczym 
w Bielsku-Białej. Z tą placówką, będącą 
obecnie Oddziałem Zewnętrznym Zakładu 
Karnego w Cieszynie, związany jest do dziś. 
Od samego początku należał też do związków 
zawodowych, a dokładniej do NSZZ Funkcjo-
nariuszy i Pracowników Więziennictwa, bo 
tylko taki – zgodnie z obowiązującymi aż do 
października br. przepisami – mógł działać 
w tych placówkach. Był aktywny, pełen ener-
gii i pomysłów, a do tego należał do związko-
wej „młodzieży”, która mogła rozruszać nieco 
zmurszałe i niemrawe struktury coraz częściej 
nazywane „betonem”. Zdobył zaufanie wśród 
swych współpracowników, którzy wybrali go 
przewodniczącym Okręgu Śląskiego NSZZ 
FiPSW. – Mieliśmy wszyscy nadzieję, że coś 
się zacznie dziać, coś zmieniać. Zaczęło nam 
przybywać członków, szybko staliśmy się wio-
dącym okręgiem w naszym związku. To chyba 
nie spodobało się starym, „zasłużonym” działa-
czom – opowiada Andrzej Kołodziejski.

Za „szkodzenie związkowi zawodowemu” 
Andrzej Kołodziejski został najpierw odwołany 
z grona delegatów na krajowy zjazd związku, 
podobnie jak niemal wszyscy pozostali re-
prezentanci Okręgu Katowickiego. Później 
odgórnie odwołano go także z funkcji prze-
wodniczącego Oddziału. – To był najlepszy 

przykład „demokracji” wewnątrzzwiązkowej: 
kto inny wybierał mnie na przewodniczącego, 
a kto inny zadecydował, by mnie odwołać – 
mówi z goryczą Kołodziejski.

Przygodę z NSZZ Funkcjonariuszy i Pra-
cowników Więziennictwa zakończył – nie 
ze swej woli – w czerwcu tego roku, gdy po 
prostu… wyrzucono go z tego związku. – Już 
wcześniej widziałem, że te struktury są na tyle 
skostniałe, że nie potrafią już efektywnie repre-
zentować interesów funkcjonariuszy. Trudno 
się temu dziwić, skoro we władzach byli naj-
częściej starsi funkcjonariusze. Część z nich 
zaczynała służbę jeszcze w czasach PRL-u. 
Z pewnością usypiająco działał na nich brak 
jakiejkolwiek konkurencji. To efekt monizmu 
związkowego, jaki na mocy prawa funkcjono-
wał do niedawna w służbach mundurowych. 
Teraz nareszcie możemy to zmienić – tłuma-
czy Kołodziejski.

Od dłuższego czasu – gdy już był pew-
ny, że w istniejących strukturach związko-
wych niczego nie zdziała – miał stały kontakt 
z Markiem Boguszem, szefem podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Niecierpliwie (ale na pewno nie 
bezczynnie) czekał na mające nastąpić zmia-
ny przepisów.

Był doskonale przygotowany: wprowadza-
jąca pluralizm związkowy nowelizacja ustaw 
o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więzien-
nej weszła w życie 27 października tego roku, 
a już dzień później Andrzej Kołodziejski za-
rejestrował w Regionie Podbeskidzie Między-
zakładową Organizację NSZZ „Solidarność” 
Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Wię-
ziennej Okręgu Katowickiego.

Jako pierwsi w kraju skorzystali ze zmian 
przepisów, ale już wkrótce za nimi poszli 
następni, m.in. funkcjonariusze z Koszalina 
i Białegostoku. – Wiem, że w szeregu innych 
naszych jednostek trwają przygotowania do 
powołania „Solidarności”. Nareszcie coś 
się ruszy! – nie kryje radości Andrzej Ko-
łodziejski.

Ze swego doświadczenia wie, że „Solidar-
ność” będzie miała sporo pracy za kratami, bo 
jest mnóstwo spraw, którymi musi się zająć au-
tentyczna reprezentacja funkcjonariuszy Służby 
Więziennej. – W pierwszej kolejności chcemy 
przypilnować realizacji przez resort sprawiedli-
wości zapowiedzianej 500-złotowej podwyż-
ki wynagrodzeń od stycznia przyszłego roku 
– zapowiada Andrzej Kołodziejski. 

Szef „Solidarności” śląskiej Służby więziennej chor. andrzej Kołodziejski przed bramą bielskiego aresztu.

TroPaMI PodzIeMnej solIdarnoścI

W sobotę 14 grudnia na ulicach Bielska-
-Białej odbyła się trzecia edycja Gry Miej-
skiej „Tropami Solidarności”, zorganizowana 
w związku z przypadającą dzień wcześniej 
38. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. W grze wzięło udział blisko 60 osób, 
uczniów szkół średnich Bielska-Białej, zorga-
nizowanych w piętnastu zespołach.

Gra rozpoczęła się przy historycznej siedzi-
bie podbeskidzkiej „Solidarności” przy ulicy 
Partyzantów, a zakończyła w budynku przy 
ulicy Asnyka, gdzie dzisiaj mieszczą się biura 
Zarządu Regionu. Po drodze uczestnicy gry 
musieli się zmierzyć z wieloma zadaniami, 
m.in. wydrukować ulotki w podziemnej dru-
karni, wymalować transparenty na nielegalną 
manifestację, zorganizować kolportaż gazetek, 
uszyć strajkowe opaski, przerzucić z Bielska 
do Białej plecak pełen wydanych poza cenzurą 
książek, przejść w demonstracji przez centrum 
miasta, unikając spotkania z zomowcami i taj-
niakami, rozwiązać quiz sprawdzający wiedzę 
o tamtych czasach….

Z wykonaniem tych zadań najlepiej poradził 
sobie 4-osobowy zespół „Asnyk”, reprezentują-
cy Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asny-
ka. Tuż za nimi uplasowała się grupa „Kapela 
gra” złożona z uczniów LO im. Stefana Żerom-
skiego. Trzecią nagrodę zdobył zespół „Dru-
gi Szereg” z V Liceum Ogólnokształcącego. 
Kolejne miejsca zajęły grupa „Train Heroes” 
(także LO im. Żeromskiego) oraz reprezentacja 
Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych.

– Organizując tę grę chcieliśmy upamiętnić 
tragiczną rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce, a zarazem upowszechnić 
wśród młodych ludzi wydarzenia, jakie wów-
czas rozgrywały się na terenie Bielska-Białej 

i Podbeskidzia. Niestety, w programach na-
uczania najczęściej nie ma na to zbyt wie-
le miejsca – tłumaczy Bogdan Szozda, szef 
stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pa-
mięć”, które było głównym organizatorem 
gry. Podkreśla on, że w trakcie wykonywania 
kolejnych zadań młodzi ludzie mieli okazję 
spotkać się z działaczami podziemnej „Soli-
darności”, poznać ich życiorysy, wysłuchać 
relacji z tamtych trudnych czasów.

Współorganizatorami gry była podbe-
skidzka „Solidarność”, Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej oraz katowicki oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej. Wsparcia 
w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia 
udzielili m.in. Urząd Miejski w Bielsku-Bia-
łej, Regionalny Ośrodek Kultury, Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej 
oraz bielskie parafie św. Mikołaja i Trójcy 
Przenajświętszej. Honorowy patronat nad 
III Grą Miejską „Tropami Solidarności” ob-
jął Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-
-Białej Janusz Okrzesik.

Gra rozpoczęła się przed historyczną siedzibą podbeskidzkiej „Solidarności” z 1989 roku przy ulicy Partyzantów 59.

Kulminacyjnym momentem gry było przejście jej uczest-
ników w manifestacji ulicą 11 Listopada i starcie z „si-
łami porządkowymi” z czasów PrL-u.



6 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plgrudzień 2019

nowy dyreKTor szPITala
Po dwóch nierozstrzygniętych konkursach znaleziono odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora 

Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Przechodzącego na eme-
ryturę Ryszarda Odrzywołka 
zastąpi od nowego roku Ewa 
Bachta. Nowego szefa podle-
gającej bielskiemu Starostwu 
Powiatowemu placówki uda-
ło się wyłonić dopiero za trze-
cim podejściem, dwa pierwsze 
konkursy zostały bowiem nie-
rozstrzygnięte. Tym samym 
zgodnie z ustawą o działalno-
ści leczniczej, poszukiwaniem 
kandydata zajął się Zarząd 
Powiatu Bielskiego, który za-
proponował kandydaturę Ewy 
Bachty. Została ona pozytyw-
nie zaopiniowana przez komi-
sję konkursową, toteż uchwałą 
Zarządu Powiatu Bielskiego 
nowa dyrektor rozpocznie pra-
cę 1 stycznia 2020 r. Ma za-
rządzać placówką przez 6 lat. 

Ewa Bachta ma wykształ-
cenie wyższe ekonomiczne. 
W latach 2011-2017 była za-
stępcą dyrektora ds. ekono-
miczno-administracyjnych 
w Górnośląskim Centrum 
Medycznym im. Prof. Leszka 
Gieca Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. 
Wcześniej, od 2008 r., podob-
ną funkcję pełniła w Szpitalu 
Wojewódzkim w Bielsku-
-Białej. Ostatnio pracowała 
jako kierownik działu ds. ba-
dań i pozyskiwania funduszy 
w Górnośląskim Centrum Me-
dycznym. 

Ewa Bachta zastąpi na 
stanowisku dyrektora Szpi-
tala Pediatrycznego dr Ry-
szarda Odrzywołka, który 
pełnił tę funkcję przez 7,5 

roku, a pod koniec listopa-
da przeszedł na emeryturę. 
Obecnie p.o. dyrektora jest 

Czesław Kapała, dotychcza-
sowy zastępca dyrektora tej 
placówki. (MF)

powiAT Bielski

śMIgŁowIec BlIżej BesKIdów

Lotnisko w Kaniowie 
będzie przez najbliższy rok 
bazą Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w wojewódz-
twie śląskim. Właśnie pod-
pisano umowę w tej sprawie 
między LPR a Bielskim Par-
kiem Technologicznym Lot-
nictwa, Przedsiębiorczości 
i Innowacji.

– To dobra wiadomość 
dla mieszkańców powia-
tu bielskiego oraz turystów, 
którzy odwiedzają Beskidy. 
W razie nieszczęścia pomoc 
dotrze do nich szybciej. Bę-
dziemy zabiegali o to, aby 
ten śmigłowiec już na trwa-
łe stacjonował na lotnisku – 
mówi starosta bielski Andrzej 
Płonka, który od lat zabiegał 
o utworzenie stałej bazy LPR 
na granicy gmin Bestwina 
i Czechowice-Dziedzice.

Załoga LPR stacjonuje 
formalnie na kaniowskim 
lotnisku od poniedziałku 16 
grudnia, a więc jeszcze przed 
rozpoczęciem sezonu narciar-
skiego w Beskidach. Do dys-
pozycji pogotowie ma hangar 
oraz zaplecze techniczne 
i socjalne dla pracowników. 
– Umowa definiuje zasady 
rocznej współpracy, może 
być ona przedłużona lub 
zmieniona – informuje Bo-
gusław Holeksa, prokurent 
zarządu bielskiego Parku.

Z nowej bazy LPR cie-
szą się również ratownicy 

Grupy Beskidzkiej GOPR. – 
Rzut kamieniem i jesteśmy 
w górach. Dla śmigłowca to 
5-10 minut, żeby dolecieć 
praktycznie w każde miej-
sce Beskidów. Dla nas ma 
to wielkie znaczenie, szcze-
gólnie, że Szczyrk znowu 
stał się najbardziej oblega-
nym miejscem przez narcia-
rzy i mamy tu zimą najwięcej 
wypadków – mówi Jerzy Sio-
dłak, naczelnik beskidzkich 
ratowników. Goprowiec do-
daje, że do urazów w górach 
dochodzi coraz częściej także 
latem. Dotyczy to rowerzy-
stów i paralotniarzy.

Dla porównania, śred-
ni czas dolotu śmigłowca 
z Gliwic wynosił pół godzi-
ny, gdzie do tej pory swoją 
bazę miało Lotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe. Ze względu 
na rozbudowę tamtejszego 
lotniska musiało jednak po-
szukać innego miejsca. He-
likopter z ratownikami ma 
stacjonować w Kaniowie do 
czasu ukończenia budowy 
nowej bazy LPR na lotnisku 
w Muchowcu w Katowicach.

Co ciekawe, na przełomie 
lat 80. i 90. ubiegłego wieku 
zimą w Szczyrku stacjonował 
helikopter Zespołu Lotnic-
twa Sanitarnego, poprzednik 
LPR. Bywały zimy, kiedy ta-
kie maszyny były dwie – dru-
ga miała bazę w Korbielowie 
pod Pilskiem. (M)
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sKoMPlIKowana oPeracja
Mimo problemów kadrowych bielski Szpital Pediatryczny 
rozwija zakres prowadzonej działalności leczniczej. Ostat-
nio został tutaj przeprowadzony pierwszy w tej placówce 
skomplikowany zabieg artroskopowej rekonstrukcji więzadła 
krzyżowego przedniego kolana.
Jak wyjaśnia Jakub Ptaszkiewicz, specjalista z zakresu or-
topedii i traumatologii narządu ruchu, zabieg polegał na 
odtworzeniu uszkodzonego więzadła przy użyciu tkanek 
własnych, w tym wypadku ścięgien pacjenta. Pobrany prze-
szczep wprowadza się do wcześniej przygotowanych tuneli 
w kości udowej oraz piszczelowej, a następnie mocuje za 
pomocą tytanowych oraz biowchłanialnych implantów. Do 
pełnej aktywności pacjent może wrócić po 6-9 miesiącach 
od operacji.
– Bardzo cieszy nas fakt, iż zakres oferowanych przez szpital 
usług medycznych poszerzył się o tak ważny rodzaj zabiegów, 
jak rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu 
kolanowego. To bez wątpienia istotny krok na drodze rozwoju 
naszej placówki – mówi Czesław Kapała, zastępca dyrektora 
Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. (SzP)

aNDrzeJ PłONKa,
starosta bielski:

wybór nowej pani dyrektor to do-
bra wiadomość dla służby zdrowia 
w naszym regionie, bowiem przez 
wiele lat zarządzała z powodze-

niem szpitalami w województwie 
śląskim. Co istotne, jest ona eko-
nomistką, a przede wszystkim ma 
bardzo ważną umiejętność poro-
zumiewania się ze wszystkimi, 
a tego chyba dzisiaj najbardziej 
potrzeba temu szpitalowi.
Podobnie, jak w całym kraju, pla-
cówka boryka się z brakiem leka-
rzy. Toteż oprócz spraw między-
ludzkich, których dotyczył ostatni 
konflikt w szpitalu, na szczęście 
przezwyciężony, pozyskanie pe-
diatrów staje się najważniejszym 
zadaniem. Ja sam włączam się w 
szukanie takich specjalistów, rów-
nież na Ukrainie.
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AkTuAlności

reklama

senIor dla saMorządów
W przyszłym roku Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej przeznaczy 
80 mln zł na program „Se-
nior Plus”, który realizują 
na swoim terenie samorządy.

Stanisław Szwed, wicemi-
nister w Ministerstwie Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, 
zachęca samorządy do korzy-
stania z programu. – Program 
udziela wsparcia tym gminom, 
które organizują aktywizację 
społeczną swoich najstarszych 
mieszkańców. Dziś wiele osób 
w wieku senioralnym chce 
uczestniczyć w życiu swo-
ich lokalnych społeczności, 
a Dzienne Domy oraz Kluby 
„Senior Plus” stwarzają dla tej 
grupy świetną ku temu okazję 
– wyjaśnia.

Ministerstwo program 
skierowało do jednostek sa-
morządu, w naszym regionie 
realizują go przede wszyst-
kim gminy.

„Senior Plus” ma za zada-
nie zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecz-
nym osób starszych, w tym celu 
z wykorzystaniem przewidzia-
nych dotacji można zakładać 
Dzienne Domy oraz Kluby 
„Senior Plus”. W pierwszym 
przypadku dofinansowanie 

może wynieść maksymalnie 
300 tys. zł. Z kolei na utworze-
nie klubów można dostać 150 
tys. zł. W ten sposób sfinanso-
wane może być nawet 80 proc. 
całkowitego kosztu realizacji 
zadania. Co ważne, jednostki 
samorządu terytorialnego mogą 
też złożyć ofertę wspólną.

Jak podkreśla wiceminister 
Stanisław Szwed, dofinanso-
wana może być również bie-
żąca działalność istniejących 
już placówek. Do końca roku 
ma powstać łącznie 300 takich 
miejsc, w wielu gminach, np. 
Bielsku-Białej, Wilamowicach, 
Czechowicach-Dziedzicach 
czy Wiśle takie placówki po-
wstały wcześniej i w tym roku 

otrzymały środki na funkcjono-
wanie. Tak będzie też w 2020 
r., gdzie dofinansowanie się-
gnie 40 proc. całkowitego 
kosztu realizacji zadania. Na 
utrzymanie jednego miejsca 
w Dziennym Domu „Senior 
Plus” można uzyskać kwotę do 
300 zł wsparcia, zaś w Klubie 
– do 200 zł.

Dokumenty samorządy 
mogą składać do 7 stycznia 
2020 r. w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowi-
cach. Ofertę należy wypełnić 
i złożyć w generatorze ofert, 
dostępnym na stronie senior.
gov.pl. Wyniki konkursu zo-
staną ogłoszone najpóźniej do 
28 lutego. (reD)

nowe auTa PolIcjanTów

Dziesięć nowych radiowo-
zów: 3 oznakowane pojazdy 
marki Ford Ranger i 7 nieozna-
kowanych pojazdów Hyundai 
i30, trafiło do komisariatów 
i posterunków policji w regio-
nie. Nowoczesne samochody 
zostały zakupione ze środków 
lokalnych samorządów oraz 
budżetu Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach.

Wozy kosztowały łącz-
nie 1,08 mln zł, z czego 503 
tys. zł pochodzi z budżetów 
samorządów: Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Bia-
łej, Miasta Bielska-Białej 
oraz Gmin Szczyrk, Wila-
mowice, Buczkowice, Jasie-
nica, Jaworze, Kozy, Porąbka 
i Wilkowice. Szef bielskie-
go garnizonu insp. Krzysz-
tof Herzyk podziękował 
samorządom za finansowe 

wsparcie. W uroczystości 
przekazania w poniedziałek 
25 listopada przed siedzibą 
Komendy Miejskiej Poli-
cji w Bielsku-Białej wzięli 
udział m.in. wicestarosta 
bielski Grzegorz Szetyński, 
burmistrz Szczyrku Antoni 
Byrdy, burmistrz Wilamo-
wic Marian Trela, wójt gmi-
ny Jasienica Janusz Pierzyna, 
wójt gminy Jaworze Rado-
sław Ostałkiewicz oraz wójt 
gminy Kozy Jacek Kaliński.

Jak poinformowała biel-
ska Komenda Miejska Policji, 
fordy rangery posiadają 2-li-
trowe silniki diesla o mocy 
ponad 200 KM. Są przysto-
sowane do jazdy w ekstre-
malnie trudnych warunkach 
terenowych. Wysokość bro-
dzenia tych samochodów wy-
nosi aż 80 cm, co pozwala 

przeprawiać się przez prze-
jazdy rzeczne, tereny bagien-
ne i trakty off-roadowe. Będą 
wykorzystywane zatem przede 
wszystkim w sytuacjach, kiedy 
miejsce interwencji położone 
jest w masywach leśnych lub 
górskich, zwłaszcza przy pro-
wadzeniu akcji poszukiwaw-
czych za osobami zaginionymi 
lub w trakcie działań przeciw-
działających skutkom powodzi 
i podtopień.

Z kolei nieoznakowane ra-
diowozy marki Hyundai i30 
będą wykorzystywane przez 
wydział kryminalny, referat 
antynarkotykowy i policjan-
tów zwalczających przestęp-
czość gospodarczą. Mają one 
mocne, 140-konne silniki i bo-
gate wyposażenie, by zapewnić 
maksimum bezpieczeństwa po-
licjantom. (reD.)
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zuMBa dla anTKa
Charytatywny maraton Zum-

ba Fitness „Tańczymy dla Antka” 
przyciągnął w sobotę 7 grudnia do 
sali gimnastycznej szkoły w Be-
stwinie dziesiątki uczestników.

Młody piłkarz przeszedł ampu-
tację, ale się nie załamał. Dalej gra 
w klubie Kuloodporni Bielsko-Bia-
ła w tzw. amp futbol, jest również 
podopiecznym fundacji „Zdążyć 

z Pomocą”. Patrycja Rąba-Gorycz-
ko, instruktorka tańca, na pomoc dla 
chłopca przy wsparciu miejscowej 
społeczności zorganizowała mara-
ton taneczny, gdzie królowała zum-
ba, fitness, ale nie zabrakło salsy czy 
rock’n’rolla i to w mistrzowskich 
wykonaniach par tańca towarzy-
skiego. Na rzecz Antka zbierano pie-
niądze z loterii fantowej, sprzedaży 
świątecznych pierniczków, kawy, 
herbaty, ciast itd. (reD)

gMIna w MInIaTuracH
Park Miniatur przy bestwińskim Muzeum Regionalnym otwarto pod koniec listopada i od razu stał się regionalną 

atrakcją.

Wykonania miniatur podję-
ła się firma „MCW Studio” Ję-
drzeja Jankowiaka z Wrocławia, 
która z dużą precyzją odtworzyła 
pięć charakterystycznych dla gmi-
ny Bestwina budynków. Tak po-
wstał Urząd Gminy, mieszczący 
się w pałacu Habsburgów, daw-
nych władców tych ziem, oraz 
kościoły w Bestwinie, Bestwin-
ce, Janowicach i Kaniowie. Pałac 
wykonano w skali 1 do 33, zaś 
świątynie – 1 do 15. Do Parku 
na tyłach Muzeum Regionalnego 
prowadzą schody, powyżej wy-
budowano zadaszoną wiatę, gdzie 
odbywać się będą zajęcia eduka-
cyjne, przede wszystkim związa-

ne z ekspozycją. Rekreacyjnego 
charakteru miejscu nadają ławki, 
alejki, roślinność, latarnie i spe-
cjalne oświetlenie.

– Park ma służyć edukacji, 
ale także odpoczynkowi. Mam 
nadzieję, że wraz z muzeum 
i zabytkowym kościołem stanie 
się powszechnie znaną atrak-
cją wśród mieszkańców gmi-
ny i regionu. Tym bardziej, że 
w kolejnych latach zamierzamy 
poszerzyć ekspozycję – mówi 
wójt gminy Bestwina Artur Be-
niowski. Projekt budowy Parku 
Miniatur wraz z niezbędnymi ro-
botami ziemnymi pochłonął 476 
tys. zł, z czego Gmina Bestwi-

na pozyskała ponad 245 tys. zł 
dofinansowania z funduszy Lo-
kalnej Grupy Rybackiej „Biel-
ska Kraina”.

Gmina planuje poszerzenie 
ogrodu na tyłach muzeum, przede 
wszystkim o Pasiekę Słowiańską, 

a więc unikatową ekspozycję go-
spodarki pasiecznej, prowadzonej 
w dawnych latach. Bardzo praw-
dopodobne, że również sam Park 
Miniatur wzbogaci się o kolejne 
modele ważnych budowli z gminy 
Bestwina i z całego regionu. (reD)

gminA BesTwinA

arTUr BeNiOwSKi,
wójt gminy Bestwina:

Obiekty, zgrupowane w nowo po-
wstałym Parku Miniatur, efektownie 
przybliżają dziedzictwo naszej gminy. 
Park gromadzi w jednym miejscu mo-
dele ważnych budowli, mam nadzie-
ję, że w przyszłości przybędą kolejne. 
Cieszę się, że otwarcie znalazło taki 
oddźwięk wśród mieszkańców nie 
tylko naszych miejscowości, ale i 

wśród sąsiadów. Może więc i mode-
le innych budowli z naszego regionu 
staną w naszym Parku Miniatur, jest 
tutaj wystarczająco dużo miejsca?
Co warte podkreślenia, to chyba je-
dyna taka ekspozycja dostępna dla 
każdego, bezpłatnie i praktycznie o 
każdej porze. aby ułatwić korzystanie 
z Parku Miniatur zadbaliśmy również 
o odpowiednią infrastrukturę edu-
kacyjną, oświetlenie, ale przede 
wszystkim wiatę i tablice informa-
cyjne. wkrótce staną kolejne tablice, 
z informacjami o gminie, powstanie 
również Pasieka Słowiańska.
To miejsce Bestwiny, z zabytkowym 
kościołem, odkrywającym stopnio-
wo kolejne swoje tajemnice, a także 
Muzeum regionalnym z nietuzinko-
wymi eksponatami, staje się naszą 
wizytówką. Tu warto przyjechać, po-
znać coś nowego i ciekawego, o czym 
nawet nie było wiadomo, że jest na 
wyciągnięcie ręki. zapraszamy do 
Bestwiny.

PaMIęcI doKTora
Mieszkańcy Bestwiny uroczyście uczcili 96. 

rocznicę urodzin zmarłego niedawno doktora 
n. med. Franciszka Magi. Odsłonięciu tablicy 
towarzyszyła uroczysta sesja Rady Gminy oraz 
okolicznościowa wystawa.

– Postać Doktora głęboko wpisała się 
w dzieje Bestwiny w ostatnim półwieczu. Wła-
ściwie trudno znaleźć dziedzinę naszego spo-
łecznego życia, w którą ten lekarz z powołania 
i społecznik z zamiłowania, nie angażowałby 
się z pełną energią – mówi wójt Artur Beniow-
ski. W piątek 6 grudnia na ośrodku zdrowia 
uroczyście odsłonięto tablicę z napisem: „Dr n. 
med. Franciszek Maga, lekarz, honorowy oby-
watel Ziemi Bestwińskiej (6 XII 1923 –12 VI 
2017). Zasłużonemu lekarzowi, samorządow-
cowi, społecznikowi, budowniczemu ośrodka 
zdrowia w Bestwinie, inicjatorowi licznych 
przedsięwzięć, służących poprawie życia 
mieszkańców naszej gminy. Lekarzowi bez-
granicznie oddanemu drugiemu człowiekowi.”

Większość dorosłych mieszkańców Be-
stwiny doskonale pamięta dr. Franciszka 
Magę, bowiem udzielał się do ostatnich swo-
ich chwil. Pamiętają go jako wybitnego le-
karza, który nikomu nie odmawiał pomocy. 
Ale także jako wielkiego społecznika, który 
inicjował i udzielał się w licznych projektach, 
poprawiających życie lokalnej społeczności, 
przede wszystkim budowy ośrodka zdro-
wia, ale i gazyfikacji, placówki pocztowej, 
przedszkola, Domu Strażaka, Domu Spor-
towca i innych. „Bestwińskiemu Judymowi” 
poświęcona jest także wystawa w Gminnej 
Bibliotece Publicznej. (SL)
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gminA JAsienicA

ModernIzacje na fInIszu
Kończy się tegoroczny projekt termomodernizacji sześciu obiektów użyteczności publicznej na terenie 

gminy Jasienica. Na wykonanie prac Gmina pozyskała znaczące dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

– Termomodernizacj i 
poddaliśmy filie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rudzicy 
i Bierach, szkołę w Wiesz-
czętach oraz strażnice OSP 
w Wieszczętach, Rudzicy 
i Świętoszówce. W tym ostat-
nim przypadku potrzebne są 
jeszcze dodatkowe prace, m.in. 
związane z przebudową wej-
ścia, dlatego tam prace jeszcze 
trwają, reszta jest już gotowa – 
wyjaśnia wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna.

W strażnicy OSP w Wiesz-
czętach pracami objęto ocie-
plenie budynku, docieplenie 
ścian fundamentowych i da-
chu, częściową wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej, 
wymianę parapetów, obróbek 
blacharskich, rynien i rur spu-
stowych. Wykonano także re-
mont schodów i pomieszczenia 
kotłowni, gdzie zainstalowano 
nowy kocioł gazowy konden-
sacyjny jako źródło ogrzewania 
pomieszczeń, zaś dla użytkowa-
nia ciepłej wody zainstalowa-
no zbiornik o pojemności 300 

l. Wraz z nowym kotłem wy-
mieniono instalację gazową 
oraz całą instalację centralnego 
ogrzewania wraz z grzejnikami. 
Przebudowano również insta-
lację wody ciepłej. Na dachu 
budynku zamontowano insta-
lacje fotowoltaiczne, składają-
ce się z 12 paneli o mocy 280 
W każdy.

Zakończyła się też termo-
modernizacja filii ośrodka 

kultury w Bierach. Ocieplono 
ściany, stropy i dach, wyre-
montowano schody i wejścia 
do budynków. Wykonano rów-
nież dodatkowe roboty, m.in. 
wymieniono parapety, stolarkę 
okienną i drzwiową, obróbki 
blacharskie. Prace objęły tak-
że remont kotłowni i wymia-
nę kotłów oraz instalacji c.o., 
zostały zamontowane systemy 
fotowoltaiczne. Wybudowano 

też pochylnię dla osób niepeł-
nosprawnych.

Podobny zakres miały 
prace termomodernizacyj-
ne w Rudzicy – w jednostce 
OSP dodatkowo przebudo-
wano dach z myślą o monta-
żu paneli fotowoltaicznych, 
a także wyremontowano ga-
raże, zaś w ośrodku kultury 
w tej miejscowości wejście 
do piwnicy. Zakres robót 
budowlanych podczas ter-
momodern izac j i  szkoły 
w Wieszczętach objął z ko-
lei docieplenie stropodachu, 
wykonanie izolacji cieplnej, 
częściową wymianę stolar-
ki okiennej i drzwiowej ze-
wnętrznej i wymianę pokrycia 
dachu, obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych, pa-
rapetów, remont schodów, 
balustrad i krat okiennych, 
a także generalny remont 
kotłowni. Dodatkowo zostały 
wykonane roboty instalacyj-
ne, tj. wymiana pieców c.o. 
i c.w.u. oraz montaż instalacji 
solarnej. (UGJ)

JaNUSz PierzYNa,
wójt gminy Jasienica:

Tegoroczne termomodernizacje 
ważnych obiektów użyteczności 
publicznej znacząco przybliżają 
nas do zakończenia wieloletnich 
wysiłków nad poprawą stanu 
technicznego naszych budynków. 
Dość powiedzieć, że teraz, po za-
kończeniu tego projektu, pozostały 
już tylko dwa z trzydziestu, w któ-
rych istnieją kotłownie węglowe. 
Koszt wszystkich termomoderni-
zacji wyniósł 5,5 mln zł, na co ze 
źródeł zewnętrznych pozyskaliśmy 
3,2 mln zł dofinansowania.

Od wielu lat termomodernizacje 
przeprowadzamy w ten sposób, 
że wraz z poprawą efektywności 
cieplnej remontujemy je na szero-
ką skalę. Najczęściej obiekty peł-
nią bowiem wiele funkcji, służą 
jednocześnie jako strażnice, filie 
ośrodka kultury, miejsca spotkań 
lokalnej społeczności. i z myślą o 
tych wszystkich użytkownikach 
dbamy o funkcjonalność, wygodę 
i estetykę.
a warto też powiedzieć, że nie 
tylko remontujemy czy moder-
nizujemy budynki w naszej gmi-
nie, ale też rozbudowujemy czy 
stawiamy całkowicie od nowa. 
w tym roku powstały przecież 
– właściwie od podstaw – dwie 
strażnice OSP z salami na spo-
tkania lokalnych społeczności, 
wybudowaliśmy również nowy 
ośrodek zdrowia. i właśnie ru-
szyła kolejna inwestycja, jedna 
z większych – budowa strażnicy 
OSP i rozbudowa budynku Urzę-
du Gminy w Jasienicy.

zakres prac termomodernizacyjnych obejmował montaż nowych ekolo-
gicznych systemów ogrzewania c.o. i ciepłej wody.

Odnowiony zespół Szkolno-Przedszkolny w wieszczętach… …oraz strażnica OSP w tej miejscowości.

Po termomodernizacji filii ośrodka kultury w Bierach i rudzicy znacząco 
poprawił się nie tylko stan techniczny, ale i estetyka obiektów.
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wIdownIa jaK nowa
Środki z budżetu gminy posłużyły do 

modernizacji widowni jaworzańskiego amfiteatru.

Inwestycja, którą wobec 
sprzyjających warunków pogo-
dowych zrealizowano końcem 
roku bez większych przeszkód, 
była bardzo potrzebna. Drew-
niane deski, z których zbudo-

wano miejsca dla widzów na 
przełomie lat 2005/2006, były 
już w znacznym stopniu pod-
niszczone, przez co wymagały 
wymiany. Na nowe siedziska 
zastosowano płyty kompozyto-

we jako materiał trwały, a przy 
tym ekologiczny.

Na istotne odświeżenie 
amfiteatru gmina przeznaczy-
ła z własnego budżetu środ-
ki rzędu 120 tys. zł. Obiekt 

będzie więc dzięki temu już 
niebawem służyć mieszkań-
com Jaworza oraz chętnie 
przybywającym tu gościom 
przy okazji różnorakich wy-
darzeń. (r)

gminA JAworZe

raDOSław  
OSTałKiewiCz,
wójt gminy Jaworze:

amfiteatr to niewątpliwie jedno 
z ważniejszych miejsc dla życia 
naszej gminy. Można uznać go 
za wizytówkę Jaworza, bo prze-
cież tutaj odbywają się niemal 
wszystkie integracyjne impre-
zy, gromadzące często tłumy 
uczestników, by wspomnieć 
o dorocznym „Jaworzańskim 
wrześniu”.

Na teren amfiteatru po jego 
modernizacji mam okazję za-
prosić jeszcze w tym roku. Około 
godziny 23 w ostatni dzień roku 
2019 rozpocznie się noworoczne 
winszowanie, które stało się już 
dobrą tradycją Jaworza. Towa-
rzyszy mu muzyka, efektowny 
pokaz fajerwerków, a każdy z 
przybyłych może posilić się gro-
chówką i napić ciepłej herbaty. 
zachęcam do tego wspólnego, 
radosnego świętowania naszej 
społeczności.

z życzenIaMI  
dla sTulaTKI

Liczna delegacja z wójtem 
gminy Radosławem Ostałkie-
wiczem na czele odwiedziła 
panią Annę Czyż, mieszkankę 
Jaworza, która 8 grudnia świę-
towała setne urodziny.

Pomimo słusznego już wie-
ku i przeżycia całego stulecia 
pani Anna znajduje się w do-
brej kondycji fizycznej i psy-
chicznej. Jest samodzielna, 
czyta bez użycia okularów, 
wykonuje podstawowe prace 
w kuchni i opiekuje się swoją 
kotką. Z nieskrywaną radością 
przyjęła początkiem grudnia 
połączoną delegację samorzą-
dowego środowiska jaworzań-
skiego oraz Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 
Zabraknąć nie mogło okolicz-
nościowych gratulacji, kwia-

tów, drobnych upominków, 
a nade wszystko najlepszych 
życzeń dla jubilatki, która nie 
szczędząc informacji szczegó-
łowych sprzed lat przybliżyła 
gościom swój życiorys.

Pani Anna przyszła na 
świat w domu rodzinnym na 
zboczach Błatniej, gdzie jej 

rodzina uprawiała ziemniaki, 
a ojciec pracował w beskidz-
kich lasach. Imię, w myśl ro-
dzinnej tradycji, otrzymała po 
mamie i babci. Jeszcze przed 
osiągnięciem pełnoletniości 
Anna z domu Kisiała została 
żoną Jerzego Czyża i przepro-
wadziła się do gospodarstwa 

męża w Nałężu, gdzie też 
mieszka do dziś.

W czasie wojny, gdy mąż 
trafił do armii, musiała sama 
z teściem zająć się gospodar-
stwem i wychowaniem syna. 
W czasie przymusowych wy-
siedleń, związanych z ówcze-
snymi działaniami frontowymi, 
chroniła się u rodziny na Błat-
niej i w Ustroniu. Po powrocie 
wspólnie z mężem odbudowa-
li gospodarstwo, z narażeniem 
życia ratując dobytek z rąk 
band grasujących w Beskidach 
po wojnie. Razem z mężem Jó-
zefem przeżyli wspólnie 51 lat, 
wychowali dwóch synów, do-
czekali się też wnuków.

Jak sama zaznaczyła, do 
dziś ma swoją sprawdzoną 
receptę na długowieczność. – 
Praca, rodzina, uśmiech, małe 
porcje jedzenia, ale też dużo 
kawy i słodyczy – stwierdziła 
100-latka z Jaworza. (DC/r)
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65 lat
prężnej działalności świętowało końcem listopada 
Koło gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu.

Na wstępie wyjątkowej uroczystości w budynku 
gminnym „Pod Harendą” członkinie oraz zapro-
szonych gości, w tym przedstawicieli samorządu 
oraz organizacji pozarządowych, powitała prze-
wodnicząca Koła danuta Mynarska. Następnie w 
trakcie prezentacji jego dokonań omówione zo-
stały liczne wyjazdy czy też okraszone sukcesami 
uczestnictwo w rozmaitych konkursach.

Przypomniano, że jaworzańskie KgW nr 1 koncen-
truje się w swej działalności m.in. na obronie praw 
i reprezentowaniu interesów kobiet wiejskich oraz 
ich rodzin, inicjatywach na rzecz poprawy warun-
ków życia i pracy kobiet wiejskich, a także rozwoju 
życia kulturalnego, oświatowego, turystycznego 
i społecznego Jaworza.

Przewodnicząca uhonorowała przy tej okazji te z 
pań, które w największym stopniu angażowały się 
na przestrzeni lat w prężne funkcjonowanie Koła. 
gratulacje przekazał wójt gminy radosław Ostał-
kiewicz, każdej z członkiń wręczył symboliczną 
różę, a najstarszej w tym gronie pani Oldze Łata 
bukiet kwiatów. – Koło przez lata z powodzeniem 
kultywowało tradycje, jednocząc przy tym całe 
pokolenia mieszkańców Jaworza. Stało się tym 
samym jednym z najcenniejszych klejnotów w 
koronie życia publicznego naszej gminy – mówi 
wójt Ostałkiewicz. (M)

gMIna w lIczBacH
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wnIosKI na 
osoBowość

Po raz pierwszy w docenieniu dokonań  

w ostatnich miesiącach wybrana zostanie 

Osobowość Roku Gminy Kozy.

To nowa z inicjatyw ko-
ziańskiego samorządu. Ma 
ona na celu wyróżnienie ta-
kich osób, które w działal-
ności kulturalnej, twórczej, 
naukowej, społecznej, sa-
morządowej, sportowej, bądź 
biznesowej odznaczają się 
wyjątkowymi osiągnięciami.

Osobowość Roku wyło-
niona zostanie przez kapitułę 
powołaną przez wójta Jac-
ka Kalińskiego. Propozycje 
osób szczególnie zasłużonych 
w społeczności gminy Kozy 
zgłaszać może jednak każdy 

jej mieszkaniec, przy założe-
niu poparcia takiego wniosku 
przez co najmniej 20 innych 
mieszkańców, ale również 
funkcjonujące na terenie Kóz 
instytucje, stowarzyszenia 
i organizacje pozarządowe. 
Formularz zgłoszeniowy kan-
dydata zawierać musi przede 
wszystkim uzasadnienie no-
minacji z przywołaniem dzia-
łań danej osoby na przestrzeni 
roku kalendarzowego.

Wnioski przyjmowane są 
w Urzędzie Gminy w Kozach 
jeszcze do 31 grudnia. (ra)

gminA koZY

JaCeK KaLińSKi,
wójt gminy Kozy:

w tym roku w naszej gminie 
byliśmy świadkami wielu cie-
kawych wydarzeń. Niektóre z 
nich od dawna wpisane były 
w koziańską rzeczywistość, 
ale pojawiły się też nowe, 
wartościowe inicjatywy. Były 
więc wydarzenia, które przy-
kuły uwagę znacznej części 

społeczności gminy Kozy, ale 
również takie, które znane są 
wąskiemu gronu osób. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że 
za konkretnymi działaniami 
stali ludzie, którzy poświęca-
jąc swój czas zaproponowali 
nam wszystkim interesujące 
przedsięwzięcia.
Mieszkańców naszej gminy 
pełnych pasji, zaangażowania 
i pomysłów, ale także wiedzy 
oraz umiejętności, chcemy 
wskazywać właśnie poprzez 
wybór Osobowości roku. Mam 
świadomość jednocześnie, że 
będzie to o tyle trudne zada-
nie, iż wybitnych postaci w 
koziańskiej społeczności nie 
brakuje. warto ich pracę do-
ceniać, bo dokładają istotną 
cegiełkę na drodze rozwoju 
gminy.

KarTKI I szoPKI Po KozIańsKu
W okresie przedświątecz-
nym mieszkańcy gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży, zaproszeni 
zostali do udziału w tradycyj-
nych konkursach.

Szeroko pojęta promocja 
gminy i jej dziedzictwa kultu-
rowego w połączeniu z umac-
nianiem tradycji wzajemnego 
składania sobie życzeń świątecz-
nych przyświecały konkursowi 
na oficjalną kartkę świąteczną 
Gminy Kozy. Jak co roku zain-
teresowanie było spore. Rysun-
ków, malowideł, wyklejanek, 
wydzieranek, grafik kompu-
terowych oraz kompilacji róż-
nych technik plastycznych od 
uczniów szkół podstawowych 
z Kóz wpłynęło łącznie aż 106.

Spośród licznych prac najwy-
żej oceniono i wybrano do roze-
słania tą wykonaną przez Oliwkę 
Kawulok z klasy 2a Szkoły Pod-
stawowej nr 2, przedstawiającą 
dwie kózki przy nazwie miejsco-
wości i w towarzystwie bałwan-
ka. Nagrodzono ponadto Zosię 
Świerkot w kategorii klas I-III, 

która wykonała Pałac Czeczów 
z choinką i w zimowej scenerii 
oraz Paulinę Handzlik w kat. klas 
IV-VIII za efektowne ukazanie 
choinek wzdłuż drogi prowa-
dzącej na szczyt Hrobaczej Łąki 
z widocznym w dali krzyżem mi-
lenijnym.

Wyróżnienia trafiły także do 
Karola Pudełko, Amelki Ma-
giery i Olka Pietrzyka. Szereg 
innych prac docenili internau-
ci w głosowaniu poprzez pro-
fil Stowarzyszenia „Kozianki” 
na Facebooku.

Nagrody  koz iańsk im 
uczniom zostały wręczone uro-
czyście przed grudniową sesją 
Rady Gminy Kozy. Wystawa 
pokonkursowa prezentowana 
jest do końca roku na moni-
torze w korytarzu na parterze 
Urzędu Gminy.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy 
Kozy wraz z Domem Kultury 
zaprosiły z kolei wszystkich 
do udziału w XIX Konkur-
sie Szopek Bożonarodzenio-
wych, mającym już swoją 
uznaną markę także poza gra-

nicami gminy. Przy dowolnej 
technice wykonania prace 
przyjmowano do 18 grudnia 
w grupach wiekowych do lat 
10 oraz powyżej 10. roku ży-
cia. Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi w niedzielę 22 grudnia 
o godzinie 16 w Pałacu Cze-
czów w Kozach, tego samego 
dnia od wczesnych godzin po-
rannych będą one wystawione 
do obejrzenia. (M)

zwycięska praca Oliwki Kawulok.

BezPIeczeńsTwo Bardzo ważne
Z inicjatywy Urzędu Gminy 

oraz Gminnej Rady Seniorów 
zorganizowano wydarzenia, 
które podjęły temat bezpie-
czeństwa mieszkańców Kóz.

W niedzielę 24 listopa-
da przy kościele parafial-
nym Świętych Ap. Szymona 
i Judy Tadeusza w centrum 
Kóz przeprowadzona została 
wspólna akcja Urzędu Gmi-
ny oraz Komisariatu Policji 
w Kobiernicach. Mieszkań-
com po porannych mszach 
świętych opaski odblaskowe 
rozdawał dzielnicowy Mate-

usz Barabasz, uświadamiając 
przy tej okazji, jak ważne jest 
bycie widocznym w ruchu 
pieszym. – Niewielka opa-
ska założona na nodze lub 
ręce może uratować życie. 
Szczególnie mówimy o tym 
w okresie jesienno-zimowym, 
gdy widoczność często bywa 
ograniczona, a zmrok zapada 
szybko – podkreśla wójt gmi-
ny Jacek Kaliński.

Także druga grudniowa nie-
dziela została przeznaczona na 
wspomnianą akcję. Odblaski 
ufundowane przez gminę trafi-

ły tym razem do mieszkańców 
przy kościołach w Małych Ko-
zach oraz Gajach.

O szeroko pojętym bez-
pieczeństwie rozmawiano 
też w Pałacu Czeczów, gdzie 
po raz kolejny na inicjatywę 
Gminnej Rady Seniorów pozy-
tywnie odpowiedziały zwłasz-
cza osoby w starszym wieku. 
Swoją wiedzą i doświadcze-
niem podzielili się komendant 
gminny OSP Kozy Sławomir 
Kasperek i reprezentujący poli-
cję Mateusz Barabasz. Rozma-
wiano zarówno o zagrożeniach 

wynikających z usterek w do-
mostwach, a więc awarii prze-
wodów kominowych, kotłów 
czy instalacji, ale też o proble-
matyce nawiązywania kontak-
tów z osobami obcymi, bądź 
nieuczciwymi sprzedawcami.

– To istotne, by mieć świa-
domość zagrożeń mogących 
wystąpić tak naprawdę w każ-
dym momencie i w dodatku 
w różnych formach. Senio-
rzy często niestety stają się 
ofiarami oszustów i na miarę 
możliwości należy podobnym 
sytuacjom zapobiegać – dodaje 
Marcin Lasek, zastępca wójta 
gminy. (Ma)
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gminA sZcZYrk

wsPólnIe w oBlIczu TragedII
Środa 4 grudnia 2019 roku – ta data na stałe zapisała się jako jedna z najbardziej tragicznych w historii Szczyrku i całego regionu.  

W następstwie wybuchu gazu zawalił się trzykondygnacyjny budynek mieszkalny rodziny Kaimów, a śmierć poniosło osiem osób.

– Ta tragedia dotknęła całą 
naszą szczyrkowską społecz-
ność. W jednym momencie ży-
cie w Szczyrku się zatrzymało, 
a wszystkie sprawy zeszły na 
dalszy plan. Jesteśmy tu jedną 
wspólnotą, która solidarnie sta-
nęła i udzieliła wsparcia w tak 
trudnych dla nas chwilach – 
mówi burmistrz miasta Anto-
ni Byrdy.

Do katastrofalnego w skut-
kach wybuchu gazu w budynku 
przy ulicy Leszczynowej do-
szło w środę 4 grudnia po go-
dzinie 19. W domu przebywało 
wówczas osiem osób, w tym 
czworo dzieci. Pod gruzami 
zginęli: 68-letni Józef Kaim, 
jego żona 65-letnia Jolanta, 
39-letni siostrzeniec Wojciech 
Kaim z 38-letnią żoną Anną 
i trójką dzieci: 9-letnią Mi-
chalinką, 4-letnią Marcelinką 
i 3-letnim Stasiem oraz wnuk 
Józefa – 8-letni Szymonek.

Rodzina Kaimów jest 
w Szczyrku dobrze znana 
i poważana. Józef Kaim w la-
tach 70. i 80. był odnoszącym 
sukcesy narciarzem alpejskim. 
W domu, w którym mieszkał, 
prowadził od lat serwis nar-
ciarski. Od nazwiska rodziny 
pochodzi zresztą nieprzypad-
kowo nazwa pobliskiego 
ośrodka narciarskiego „Ka-
imówka”, jednego z pierw-
szych tego typu w Szczyrku. 
Z kolei Wojciech Kaim wraz 
z żoną prowadzili lokalny 
biznes, w ramach którego wy-
najmowali pokoje turystom. 
Oboje byli także instruktorami 
narciarstwa, z powodzeniem 
i zaangażowaniem pracujący-
mi z dziećmi oraz młodzieżą.

Jak opowiada burmistrz 
Szczyrku, tuż po wybuchu 
na miejscu zdarzenia poja-
wili się strażacy z tutejszej 
jednostki, niebawem dołą-

czyły do nich kolejne gru-
py strażackie, rozpoczynając 
wyczerpujące działania ra-
tunkowo-poszukiwawcze. 
– Wszelkie służby przyby-
łe na miejsce tej katastrofy 
pracowały pomimo bardzo 
trudnych warunków niemal 
bez wytchnienia i z wiel-
kim poświęceniem. W du-
żej mierze była to żmudna 
praca ręczna, polegająca na 
odgruzowywaniu zawalone-
go budynku cegła po cegle 
w godzinach wieczornych 
i nocnych – wspomina Anto-
ni Byrdy. – Rolą miasta było 
stworzenie  jak najlepszych 
warunków przy prowadzeniu 
całej akcji ratowniczej. Orga-
nizowaliśmy posiłki dla osób 
pomagających zupełnie bez-

interesownie, bardzo szybko 
otoczyliśmy opieką psycho-
logiczną tych, których trage-
dia dotknęła w największym 
stopniu – dodaje burmistrz.

Od fatalnego w skutkach 
zdarzenia upłynęło już kil-
kanaście dni. Wciąż jednak 
w Szczyrku życie do nor-
malnego rytmu nie powróci-
ło. Mieszkańcy przychylnie 
odpowiedzieli na apel władz 
miasta, by wywiesić narodowe 
flagi, przyozdabiając je czarną 
wstęgą na znak żałoby, rezy-
gnując zarazem z wszelakich 
hucznych imprez sportowych 
czy kulturalnych.

Samorząd zaangażował się 
w przygotowanie pochówku 
zbiorowego osób, które zgi-
nęły. Przy zachowaniu daleko 

idącej empatii otoczono jed-
nocześnie opieką bliskich ro-
dziny, a więc panią Katarzynę, 
która straciła synka, i mieszka-
jącą po sąsiedzku panią Ma-
rię, mamę Wojciecha Kaima. 
W placówkach oświatowych 
w gminie Szczyrk przeprowa-
dzone zostały spotkania z psy-
chologiem, zainicjowano także 

prace mające na celu uprząt-
nięcie terenu tragedii.

Uruchomione zostało po-
nadto specjalne konto po-
mocowe przy współpracy 
z Caritas Diecezji Bielsko-
-Żywieckiej (nr konta 47 
1240 1170 1111 0010 6323 
0610 z dopiskiem „POMOC 
SZCZYRK”). (reD)

aNTONi BYrDY,
burmistrz Szczyrku:

w imieniu własnym oraz rady 
Miejskiej Szczyrku pragnę wy-
razić gorące podziękowania dla 
wszystkich służb ratunkowych, 
porządkowych i informacyjnych, 
które działały na terenie naszego 
miasta w tragicznych chwilach po 
wybuchu gazu w budynku przy 
ul. Leszczynowej 6.
zaraz po wybuchu do akcji ratun-
kowo-poszukiwawczej przystąpili 
strażacy, policjanci, przedstawi-
ciele ratownictwa gazowego. 
w gotowości do pracy były też 
służby medyczne. Od pierwszych 
chwil trwania akcji trwały relacje 
na żywo we wszystkich wiodą-

cych telewizyjnych stacjach 
informacyjnych, rozgłośniach 
radiowych, mediach społeczno-
ściowych. Nikt nie oglądał się 
na zmęczenie – każdy chciał jak 
najlepiej wypełniać swoje obo-
wiązki.
Dziękuję za obecność z nami 
wysokim rangą przedstawicie-
lom władz państwowych i woje-
wódzkich oraz organów ratow-
niczych i porządkowych szczebla 
państwowego, wojewódzkiego i 
powiatowego.
Dziękuję mieszkańcom Szczyrku, 
wszystkim ludziom dobrej woli, 
instytucjom i przedsiębiorcom 
za niesienie wszelkiej pomo-
cy, za wyrazy współczucia. za 
wszystkie gesty solidarności 
ze Szczyrkiem dziękuję prezy-
dentom i burmistrzom polskich 
miast, zwłaszcza naszych miast 
partnerskich. Dziękuję też wła-
dzom partnerskiego miasta 
zetel w Niemczech.
Dziękuję za modlitwy, wywiesze-
nie flag polskich z kirem, zacho-
wanie żałobnej powagi. w tych 
trudnych chwilach jesteśmy po-
łączeni w bólu po stracie bliskich, 
sąsiadów, przyjaciół, znajomych, 
obywateli miasta Szczyrk.

Mieszkańcy Szczyrku przychylnie odpowiedzieli na apel władz miasta, by 
wywiesić narodowe flagi, przyozdabiając je czarną wstęgą na znak żałoby.
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w pobliżu miejsca tragedii przy ulicy Leszczynowej zapalono setki zniczy 
na znak pamięci o ofiarach wybuchu.
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osa dla zaBawy
OSA, czyli Otwarta Strefa 
Aktywności, powstała przy 
hecznarowickim boisku na 
Odsolu. To kolejne miej-
sce zabaw i rekreacji, jakie 
w ostatnim czasie utworzono 
w gminie Wilamowice.

Otwarta Strefa Aktyw-
ności została zlokalizowa-
na przy boisku LKS Sokół 
Hecznarowice na zielonym 
terenie wśród drzew. Skła-
da się z siłowni zewnętrznej, 
placu zabaw i strefy relaksu. 
Są tu drabinki, huśtawki, pia-
skownica, ale i urządzenia 
do treningu mięśni, ławecz-
ki, stoliki, kosze, wszystko 
urządzone w zieleni lub na 
bezpiecznym podłożu z pia-
sku. Teren samego placu za-

baw został ogrodzony, aby 
podnieść bezpieczeństwo ba-
wiących się wewnątrz dzieci. 
– Warto podkreślić, że odda-
na właśnie w Hecznarowicach 
Otwarta Strefa Aktywności 

jest pierwszą tego typu na na-
szym terenie, jest tu nie tyl-
ko plac zabaw dla dzieci, ale 
i urządzenia dla fizycznej ak-
tywności dorosłych – wyjaśnia 
burmistrz Marian Trela.

Przypomnijmy, w tym 
roku powstały trzy place za-
baw, przed Hecznarowicami 
zbudowano je w Starej Wsi 
nieopodal szkoły oraz na te-
renie klubu Pionier w Pisarzo-
wicach, a wcześniej również 
w pozostałych sołectwach gmi-
ny Wilamowice. Jako pierwszy 
w tym roku ukończony został 
plac zabaw w Starej Wsi, gdzie 
zamontowano szereg urządzeń 
z myślą o najmłodszych miesz-
kańcach, ławki parkowe dla 
odpoczywających oraz beto-
nowe stoły do tenisa stołowe-
go. Z kolei w Pisarzowicach 
są m.in. huśtawki, bujaki, ze-
stawy zabawowe. Powstała tu 
również strefa siłowni z biega-
czem, rowerkiem i stepperem, 
a dodatkowy relaks zapewniają 
stoły do gry w szachy i ping 
ponga oraz ławki.

Całość inwestycji w Hecz-
narowicach kosztowała 70 tys. 

zł, z czego połowa pochodzi 
z dofinansowania, jakie Gmi-
na Wilamowice pozyskała 
z funduszy Ministerstwa Spor-
tu. Dwie pierwsze inwestycje 

z kolei wartości blisko 550 
tys. zł uzyskały dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” w wyso-
kości ponad 380 tys. zł. (ł)

gminA wilAmowice

MariaN TreLa,
burmistrz wilamowic:

Place zabaw i strefy fizycznej 
aktywności to kolejne miejsca 
na mapie naszej gminy, mające 
umożliwić mieszkańcom ruch na 

świeżym powietrzu. Przez lata zbu-
dowaliśmy wiele boisk i sal gim-
nastycznych – cały czas stawiamy 
kolejne – aby stwarzać warunki 
tak do rekreacji, jak i rozwoju kul-
tury fizycznej. Służy to przecież nie 
czemu innemu, jak zdrowiu.
Obecne inwestycje stanowią 
uzupełnienie tej realizowanej od 
wielu lat strategii na rzecz miesz-
kańców. Co ważne, wykorzystuje-
my w tym celu dofinansowanie z 
różnego rodzaju programów i ze-
wnętrznych źródeł finansowania. 
Pojawiają się takie możliwości, 
dlatego zamierzamy z nich ko-
rzystać przy budowie kolejnych 
miejsc rekreacji w następnych 
latach.

MIKoŁajKI w PaŁacu
Niecodzienne mikołajki mia-
ły w tym roku przedszkolaki 
z Ochronki w Wilamowicach, któ-
re gościły w Pałacu Prezydenckim 
na przyjęciu u Pani Prezydentowej 
Agaty Kornhauser-Dudy.

W piątek 6 grudnia Pani Prezy-
dentowa przyjęła 30 pięciolatków 
z Przedszkola Niepublicznego – 
Ochronki w Wilamowicach razem 
ze św. Mikołajem i Śnieżynką Biały 
Puszek. Dzieciom zaprezentowano 
przedstawienie, każdy mógł też po-
rozmawiać ze Śnieżynką czy usiąść 
na kolanach św. Mikołaja. Następnie 
Pierwsza Dama zaprosiła wszystkich 
na obiad, podczas którego dzieci 
miały okazję zamienić z Panią Pre-
zydentową kilka słów.

Przedszkolaki z Wilamowic na 
spotkanie przybyły w strojach re-
gionalnych, dzięki czemu Pani 
Prezydentowa od razu rozpoznała 

charakterystyczne stroje, przywołując 
miłe wspomnienia z lutego, kiedy to 
odwiedziła Przedszkole Niepubliczne 
– Ochronkę im św. J. Bilczewskiego  
w Wilamowicach. Przedszkolaki po-
darowały wykonany przez siebie ob-
raz, który ma zawisnąć przy gabinecie 
Pani Prezydentowej.

Wizyta w Pałacu była zwieńcze-
niem atrakcji tego wyjazdu. Wcze-
śniej przedszkolaki miały okazję 
zwiedzić Warszawę, zobaczyć Sy-
renkę, Centrum Nauki Kopernik, 
a przede wszystkim spotkać się z po-
licjantami, którzy zademonstrowali 
m.in. pokaz działania grupy piro-
technicznej oraz policyjny śmigło-
wiec black hawk. (KM)

20 laT TradycjI
W sobotę 16 listo-

pada Zespół Pieśni 
i Tańca „Tradycja” ze 
Starej Wsi świętował 
jubileusz 20-lecia swo-
jego istnienia.

– Zespół na sta-
łe wpisał się w naszą 
kulturę, godnie repre-
zentuje powiat, gminę 
i Starą Wieś, zgodnie 
ze swoją nazwą utrwa-
lając tradycję naszego 
regionu – mówi bur-
mistrz Marian Tre-
la, który gratulował 
i dziękował zespołowi 
za jego działalność. 
Podczas jubileuszowej 
gali gratulacje, kwiaty 
i upominki dla człon-
ków zespołu wręczył 
również starosta biel-
ski Andrzej Płonka 

wraz z radnymi powia-
tu. Do życzeń dołączy-
ła również Orkiestra 
Dęta „Starowsianka”, 
która gościnnie wy-
stąpiła podczas uro-
czystości.

Zespół w prezen-
tacji multimedialnej 
przypomniał swoją hi-
storię oraz dorobek, 
następnie zaprezento-
wał umiejętności wo-
kalne oraz taneczne 
wykonując tańce i pie-
śni śląskie. (rN)
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Nowa Otwarta Strefa aktywności przy boisku w Hecznarowicach, to kolejne 
już miejsce rekreacji w gminie wilamowice.
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Przedszkolaki z wilamowskiej Ochronki u Pani Prezydentowej.
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zespół Pieśni i Tańca „Tradycja” ze Starej wsi już od 20 lat 
prowadzi aktywną działalność kulturalną.
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Kolejne KIloMeTry sIecI
Ruszyły prace przy budowie II etapu kanalizacji sanitarnej w gminie Czechowice-Dziedzice.

Roboty obejmą Bronów, Li-
gotę, Zabrzeg oraz Czechowice 
Południowe, a także centrum 
miasta. Łącznie powstanie 
około 55 km nowej sieci. Jed-
nocześnie na wielu odcinkach 
zostanie zmodernizowana rów-
nież sieć wodociągowa o łącz-
nej długości 24,8 km.

Jak podkreśla burmistrz 
Marian Błachut, cały projekt 
II etapu regulacji gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice obej-
mie 4365 mieszkańców oraz 
liczne obiekty użyteczności pu-
blicznej i prywatne, głównie na 
terenie Czechowic Południo-
wych, w centrum miasta oraz 
w Bronowie, Ligocie i Zabrze-

gu. Ponadto 10 tys. osób sko-
rzysta ze zmodernizowanego 
przy okazji realizacji projektu 
wodociągu. Istotnie poprawi to 
standard i jakość życia miesz-
kańców, a także – co również 
niezwykle istotne – stan śro-
dowiska naturalnego poprzez 
redukcję zanieczyszczeń gle-
by i wód.

Zakres rzeczowy przed-
sięwzięcia obejmuje budo-
wę kanalizacji na obszarach 
nieskanalizowanych i przy-
łączenie nowych użytkow-
ników, zabudowę na terenie 
oczyszczalni ścieków agrega-
tu prądotwórczego kogenera-
cyjnego. Będzie on wytwarzał 
energię elektryczną z ener-

gii cieplnej pochodzącej ze 
spalania biogazu. W celu 
podniesienia efektywności 
energetycznej oczyszczalni 
produkowana w ten sposób 
energia wykorzystana zostanie 
na pokrycie zapotrzebowania 
na energię obiektów oczysz-
czalni. Zbudowany będzie 
także garaż dla specjalistycz-
nych pojazdów, obsługują-
cych system odprowadzania 
ścieków oraz sfinansowany 
zakup sprzętu.

W pierwszej kolejności 
prace budowlane będą prze-
prowadzone na ulicach Legio-
nów, Górniczej, Wierzbowej 
i Grabowiec w Czechowicach-
-Dziedzicach, Nadwiślańskiej 

i Południowej w Zabrzegu, 
Granicznej i Złocistej w Li-
gocie i Bronowie oraz na uli-
cach Żabiej, Rakowej, Bory 
i Koło w Ligocie. W efekcie 
sieć kanalizacji sanitarnej po-
większy się o ok. 10 km, a do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej 
zostanie podłączonych 200 bu-
dynków mieszkalnych.

Szacowany koszt całej in-
westycji wynosi około 106,3 
mln zł. Miasto na projekt 
„Regulacja gospodarki wod-
no-ściekowej w Gminie Cze-
chowice-Dziedzice – etap 2”, 
w ramach działania 2.3 Go-
spodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach oś prioryte-
towa II Ochrona środowiska, 

w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020, pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 
53,7 mln zł.

Projekt stanowi kontynu-
ację pierwszego etapu, współ-
finansowanego przez UE 
z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Infrastruktu-
ra i Środowisko 2007-2013. 

Wtedy wybudowano 124,3 
km sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z 32 przepompowniami 
i 7,5 kilometrami zmoderni-
zowanej sieci wodociągowej. 
Zmodernizowano też i rozbu-
dowano miejską oczyszczalnię 
ścieków. Do nowo wybudowa-
nej sieci podłączono ponad 11 
tys. osób, a więc ponad jedną 
czwartą mieszkańców całej 
gminy. (UMCD)

gMInna eduKacja
Kolejne działania wpisu-
jące się w proekologiczną 
akcję „Kozy przyjazne śro-
dowisku” realizuje z myślą 
o swoich mieszkańcach ko-
ziański samorząd.

Tutejszy Urząd Gminy 
przygotował edukacyjny ma-
teriał wideo oraz ulotki in-
formacyjne dla mieszkańców 
z zakresu ochrony powietrza. 
– Chcemy poprzez różne for-
my zwracać uwagę naszych 
mieszkańców na problematy-
kę związaną z czystym powie-
trzem i odpowiednim paleniem 
w piecach. Im większa ilość 
pojawiających się informacji, 
tym większa szansa na do-
tarcie do świadomości wielu 
osób. Edukujemy w ten sposób 
wszystkich, zarówno młod-
szych, jak i starszych – mówi 
Katarzyna Reczko, kierownik 
Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska.

Kilkudziesięciosekundowy 
film, jaki zrealizowany został 
na zlecenie samorządu na te-
renie Kóz, przedstawia krótką 
historię. Wnuczek starannie 
przygotowuje się do wyjścia 
na zewnątrz, podczas gdy jego 

dziadek zakłada odzież robo-
czą, zabiera worek ze śmie-
ciami i schodzi do kotłowni. 
W dalszym fragmencie chło-
piec bawi się przed domem 
z radością grając w piłkę. Rów-
nolegle dziadek pali w piecu, 
a odpady wrzuca do właściwe-
go pojemnika. Na zakończenie 
wspólnie cieszą się tak z cie-
pła w domu, jak i świeżego po-
wietrza. Produkcja kończy się 
wnioskiem, iż właściwe pale-
nie w piecu w połączeniu z do-
zwolonym paliwem ogranicza 
wydostawanie się do atmosfe-
ry szkodliwych związków dla 
zdrowia. Film obejrzeć można 
na stronie internetowej gminy 
www.kozy.pl, w aktualno-
ściach, pod nazwą „Przemyśl, 
jak i czym palisz w piecu”.

Dla osób, którym prze-
szkadza zanieczyszczone po-

wietrze, przygotowana została 
także specjalna ulotka informu-
jąca o tym, że palenie śmieci 
przyczynia się do rozwoju 
chorób, a nawet do śmierci. 
– Świadomość społeczna to 
w różnorodnych inicjatywach 
proekologicznych absolut-
na podstawa – twierdzi wójt 
gminy Jacek Kaliński, które-
mu w październiku Rada Gmi-
ny Kozy powierzyła realizację 
uchwały „Kozy przyjazne śro-
dowisku”.

W listopadzie do szczytnej 
akcji odnosił się Koziański 
Bieg Niepodległości. Po bie-
gowej aktywności fizycznej 
uczestników częstowano przy 
użyciu sztućców podlegają-
cych recyklingowi. Systema-
tycznie mają one zastępować 
plastikowe wyroby podczas 
gminnych wydarzeń i w pla-
cówkach podległych samorzą-
dowi. (M)

rozpoczęły się prace w terenie.
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trafiło łącznie do 16 przedszkoli w 
Bielsku-Białej. To następstwo kampa-
nii edukacyjno-informacyjnej „Mogę! 
zatrzymać smog – Przedszkolaku 
złap oddech”.

Specjalne urządzenia służące popra-
wie jakości powietrza zamontowane 
zostały w salach, w których dzieci 
odbywają na co dzień swoje przed-
szkolne zajęcia. W przypadku niemal 
wszystkich placówek objętych ak-
cją przekazano po co najmniej trzy 
oczyszczacze, co ma związek z faktycz-
nymi potrzebami bielskich przedszkoli.

Oficjalnie oczyszczacze wręczone zo-
stały w Przedszkolu nr 35, gdzie gościli 
przedstawiciele urzędu Marszałkow-
skiego. Obecność ta nie jest przypad-
kowa, wszak wspomniana na wstępie 
kampania została sfinansowana z 
budżetu Samorządu Województwa 
Śląskiego przy współudziale środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i gospodarki Wodnej w 
Katowicach.

inicjatywa, która ruszyła jesienią, ma w 
swoim głównym założeniu podniesie-
nie świadomości ekologicznej miesz-
kańców województwa, w szczególno-
ści dzieci, ich rodziców i opiekunów, w 
zakresie wpływu zanieczyszczonego 
powietrza na zdrowie. inne z działań 
wpisujących się w proekologiczną ak-
cję to m.in. konkurs dla nauczycieli na 
przygotowanie najlepszego scenariu-
sza zajęć o tematyce zanieczyszczenia 
powietrza, smogu i walki z niską emi-
sją, przekazanie zestawów edukacyj-
nych do placówek oświatowych oraz 
ulotek edukacyjnych dla rodziców na 
temat wpływu zanieczyszczenia po-
wietrza na zdrowie człowieka.

eKo lIczBa
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Oczyszczacze w bielskich przedszkolach to efekt 
prowadzonej w województwie śląskim kampanii 
„Mogę! zatrzymać smog – Przedszkolaku złap 
oddech”.

67 

oczyszczaczy  
powietrza
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dron I sŁuPKI
Z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań przeprowadzone zostały kolejne 

działania prośrodowiskowe w gminie Jaworze.

Nieprzypadkowo na ostatni 
miesiąc roku, a więc już w du-
żej mierze zimowy i chłodny 
grudzień, zaplanowane zosta-
ły powietrzne kontrole. O róż-
nych porach dnia wykonane 
będą przeloty dronem nad Ja-
worzem, które pozwolą na po-
miar tego, co wydobywa się 
z kominów. – Wystarczy tak 
naprawdę 15-20 sekund, aby 
zarejestrować, jakie pierwiastki 
trafiają do atmosfery w wyni-
ku spalania – mówi wójt gminy 
Radosław Ostałkiewicz. – Jeśli 
wykryte zostaną cząstki plasti-
ku, gumy, czy innych elemen-
tów trujących, które w piecach 
znaleźć się nie powinny, to 
będą wyciągane konsekwen-
cje – dodaje wójt.

Jak podkreśla, kontrole 
dronem są pomysłem, któ-
ry znalazł poparcie samych 
mieszkańców, głosujących na 
projekty w ramach tegorocz-
nego budżetu obywatelskiego. 
– Wszyscy narzekamy, gdy po-
wietrze, którym oddychamy, 
nie jest najlepsze, natomiast 
troska o zdrowie nasze i na-
szych dzieci jest czymś wspól-
nym dla jaworzan. Nawet więc 
kilka ujawnionych miejsc nie-
właściwego spalania będzie 
powodem do satysfakcji – 
przyznaje Ostałkiewicz.

Także końcem roku prze-
widziano w gminie Jaworze 
montaż tzw. ekosłupków. 
Działają one w taki spo-
sób, że kolorem sygnalizują 

obecnie rejestrowaną jakość 
powietrza. Są wyposażone 
w oświetlenie typu led, któ-
re na podstawie regularnych, 
prowadzonych co kilkanaście 
minut pomiarów stężenia py-
łów zawieszonych, jak rów-
nież innych zanieczyszczeń, 
przybiera barwę zgodną z Pol-
skim Indeksem Jakości Powie-
trza, od zielonej w przypadku 
dobrego powietrza, po czer-
woną w razie złej jego jako-
ści. Ekosłupki poinformują 
mieszkańców m.in. o stęże-
niu dwutlenku siarki, ozonu, 
pyłów zawieszonych PM 1, 
PM 2.5, PM 10 czy formal-
dehydów. Dodatkowo wskażą 
ciśnienie atmosferyczne, tem-
peraturę i wilgotność.

Wójt Radosław Ostałkiewicz 
zaproponował lokalizację urzą-
dzeń w pięciu miejscach. I tak 
zamontowano je przy Szkole 
Podstawowej nr 1, Przedszkolu 
nr 1 i Ośrodku Zdrowia, w bli-
skości Szkoły Podstawowej nr 
2, hali sportowej oraz Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śród-

lądowej, przy Przedszkolu nr 
2, w okolicy arboretum obok 
Urzędu Gminy, a także w par-
ku zdrojowym przy fontannie. – 
Inne lokalizacje na ten moment 
nie wchodzą w grę z powodu 
braku dostępu do odpowiednie-
go zasilania, niemniej jednak 
czynimy starania, aby ilość eko-

słupków w różnych częściach 
Jaworza zwiększyć. Tym bar-
dziej, że obowiązkiem gminy, 
z którego się wywiązujemy, jest 
bieżące monitorowanie sytuacji 
atmosferycznej oraz dostarcza-
nie mieszkańcom sprawdzonej 
informacji – wyjaśnia wójt Ja-
worza. (Ma)

dzIeń PowIeTrza

Szkoła w Bestwince włą-
czyła się w 15. Dzień Czy-
stego Powietrza pod hasłem 
„Nie dla smogu”.

Końcem listopada ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Bestwince 
wzięli udział w organizowa-
nych przez Fundację Eko-
logiczną „Arka” obchodach 
15. Dnia Czystego Powietrza. 
Akcje te mają na celu wspie-
ranie działań na rzecz czyste-
go powietrza, uświadamianie, 
jak poważne konsekwencje 
dla zdrowia i środowiska nie-
sie palenie śmieci, mułów 
i innych trujących opałów 
w piecach domowych.

Uczniowie w ramach 
zajęć z edukacji ekologicz-
nej przygotowali scenki 
„Przychodzi powietrze do 
lekarza”. W scenicznej for-
mie wskazali w nich naj-
częstsze przyczyny i skutki 
zanieczyszczenia powie-
trza oraz sposoby walki 
z nimi. Jak podkreślają 
w szkole w Bestwince, 
młodzi aktorzy wykazali 
się rozległą wiedzą z za-
kresu ekologii, jednocze-
śnie w przystępny sposób 
zaprezentowali podsta-
wowe zasady zachowania 
czystego powietrza w swo-
jej miejscowości. (SB)

PIenIądze na PracownIe
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach ogłosił już 6. 
edycję konkursów na utworze-
nie tzw. zielonych pracowni. Dla 
szkół podstawowych i średnich 
oraz organów prowadzących 
placówki oświatowe na terenie 
województwa to szansa na istot-
ną poprawę bazy dydaktycznej.

Konkurs „Zielona Pracow-
nia_Projekt’2020” skierowa-
ny jest do szkół podstawowych 
(kl. 4-8) i średnich, które nie 
otrzymały dofinansowa-
nia w jego poprzednich edy-
cjach. Obejmuje utworzenie 
projektu szkolnej pracowni 
na potrzeby nauk przyrodni-
czych, biologicznych, eko-

logicznych, geograficznych, 
geologicznych czy chemicz-
no-fizycznych. Ocenie wnio-
sku złożonego przez daną 
placówkę podlegać będzie 
tradycyjnie pomysł na zago-
spodarowanie pracowni – jej 
funkcjonalność, innowacyjność 
i kreatywność zastosowanych 
rozwiązań oraz różnorodność 

pomocy dydaktycznych. Mak-
symalna wysokość nagrody nie 
może przekroczyć 20 procent 
kosztu całkowitego wdroże-
nia projektu i stanowić kwoty 
wyższej niż 7,5 tys. zł. Termin 
składania wniosków upływa 14 
lutego 2020 r.

Z kolei organów prowa-
dzących placówki oświato-
we dotyczy konkurs „Zielona 
Pracownia’2020”. Mogą one 
uzyskać dofinansowanie dla 
podległych szkół podstawo-
wych (kl. 4-8) bądź średnich 
w formie dotacji na utwo-
rzenie ekopracowni. Dotacja 
będzie udzielana z uwzględ-
nieniem efektów zadania 
i możliwości finansowych 
Funduszu do wysokości 80 
proc. kosztów kwalifikowa-
nych z zastrzeżeniem, że mak-
symalna kwota nie może być 
wyższa niż 30 tys. zł. Wnio-
ski w tym przypadku przyj-
mowane będą w terminie 1-17 
kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje 
oraz niezbędne dokumenty dla 
wnioskodawców dostępne są 
na stronie internetowej www.
wfosigw.katowice.pl. (r)

Jeden z ekosłupków stanął przed siedzibą Urzędu Gminy Jaworze.
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Funkcjonalne zielone pracownie, doskonale służące dydaktycznemu rozwojowi uczniów, utworzone zostały w 
ostatnich latach m.in. we wszystkich szkołach na terenie gminy Bestwina.
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reKordowe nagrody
Koniec roku, przynoszącego jubileusz 30-lecia spółki Rekord Systemy Informatyczne, 

zaowocował szeregiem prestiżowych wyróżnień dla bielskiej firmy. – To dla całej społeczności 

Rekordu duża satysfakcja i potwierdzenie niezmiennie wysokiej jakości świadczonych  

przez nas usług – uważa prezes Janusz Szymura.

Obfite żniwo tegorocznych na-
gród dla Rekordu zainicjowane zo-
stało już 9 października. W Teatrze 
Polskim w Bielsku-Białej odbyła 
się wówczas uroczysta gala wręcze-
nia nagród i wyróżnień w konkursie 
„Firma Roku 2019”, organizowa-
na wspólnie przez Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej, Starostwo Powia-
towe w Bielsku-Białej oraz Regio-
nalną Izbę Handlu i Przemysłu pod 
hasłem „Samorządy – Przedsiębior-
com”. Spółce Rekord SI przypadła 
w udziale najcenniejsza i najbar-

dziej prestiżowa statuetka Złote-
go Dedala.

To w dowód uznania „za tworze-
nie pozytywnego wizerunku gospo-
darczego oraz promocję regionu”, 
co wpisuje się w nadrzędne zało-
żenia przyświecające konkursowi, 
a więc doceniania firm dynamicznie 
działających i pełniących wiodącą 
rolę w rozwoju regionalnym.

Kolejna z nagród to następ-
stwo ogólnopolskiego programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. Re-
kord SI otrzymał na gali 22 listopa-

da w Warszawie Certyfikat Jakości 
Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair 
Play 2019” oraz tytuł honorowy 
„Semper Fidelis”, czyli firmy za-
wsze wiernej zasadom fair play.

Wspomniany program, w któ-
rym już od ponad 20 lat, oceniane 
są wszystkie aspekty działalności fir-
my ze szczególnym uwzględnieniem 
sposobu i stylu prowadzenia przed-
siębiorstwa, a nie jedynie wyników 
ekonomicznych czy jakości wyro-
bów, ma na celu promowanie etyki 
w działalności gospodarczej, pojmo-
wanej jako odpowiednie zarządzanie 
relacjami z klientami, kontrahentami, 
pracownikami, wspólnikami, spo-
łecznością lokalną oraz władzą lokal-
ną i państwową. Jego organizatorem 
jest Instytut Badań nad Demokra-
cją i Przedsiębiorstwem Prywat-
nym, funkcjonujący przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej. Bielski Rekord, 
oprócz aż dwudziestu Certyfikatów 
Jakości Biznesu, zdobył do tej pory 
cztery nagrody główne w programie, 
a prezes Janusza Szymura został wy-

różniony zaszczytnym tytułem „Am-
basador Fair Play w Biznesie”.

Również tegoroczny plebi-
scyt „Produkt roku 2019”, prze-
prowadzony przez magazyn „IT 
w administracji”, przyniósł suk-
ces Rekordu. Za taki uznać należy 
III miejsce w kategorii „Oprogra-
mowanie dedykowane administra-
cji publicznej” za system eRatusz, 
który umożliwia obywatelom i pod-
miotom gospodarczym korzystanie 
z elektronicznych usług publicz-
nych i zasobów informacyjnych 
oferowanych przez urzędy admini-
stracji samorządowej.

Konkurs ten ma za zadanie wy-
różniać i promować najlepsze pro-
dukty w branży IT, wykorzystywane 
w codziennej pracy w jednostkach 
sektora publicznego. Składa się 
z kilku etapów, a więc nominacji 
internautów, głosowania prenume-
ratorów i redakcji oraz ogłoszenia 
trzech zwycięzców z największą 
liczbą punktów w każdej z kate-
gorii. W latach ubiegłych Rekord 
SI otrzymał nagrodę magazynu „IT 
w administracji” już kilkukrotnie, 
w 2016 i 2017 r. zdobywając naj-
wyższe miejsce za swój sztandaro-
wy pakiet Ratusz. (M)

BiZnes

JaNUSz SzYMUra,
prezes rekord Si:

To już kolejny rok, który kończymy w bar-
dzo dobrych nastrojach. Spółka rekord 
ponownie otrzymała wartościowe nagro-
dy, co zwłaszcza w obchodzonym okresie 
jubileuszu 30-lecia funkcjonowania ma 
szczególne znaczenie. Konsekwentnie 
rozwijamy naszą ofertę usług w branży 
informatycznej, dostosowujemy ją do 
potrzeb i oczekiwań klientów, nie za-

pominając przy tym o przestrzeganiu 
przyjętej etyki biznesowej.
wyjątkową wagę ma dla nas statuetka 
złotego Dedala, będąca widocznym zna-
kiem, że to, co robimy, jest dostrzegal-
ne i zarazem doceniane w najbliższym 
otoczeniu. Traktuję to jednocześnie w 
kategorii zobowiązania na przyszłość, 
aby nie stracić zapału i energii na drodze 
systematycznego rozwoju, a działania na 
rzecz lokalnej społeczności pozostawały 
wśród tych o kluczowym znaczeniu.

złoty Dedal, wręczony prezesowi rekord Si Januszowi Szymurze przez starostę bielskiego 
andrzeja Płonkę i prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, to jedna z kilku 
nagród dla bielskiej firmy informatycznej na finiszu roku 2019.
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