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Pieniądze na nowoczesny transport
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Najbardziej bojowe
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Strażacy mają nowe samochody
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 W szkole, muzeum, ośrodku kultury
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mocNiejSzy głoS Samorządów
Powiat Bielski dołączył do 

grona powiatów zrzeszonych 
w Śląskim Związku Gmin i Po-
wiatów.

–  Ro lą  Związku  j e s t 
wspólna polityka w zakresie 
najważniejszych wyzwań sa-
morządowych. Zależy nam, 
aby głos samorządów był rze-
czywiście słyszalny w War-
szawie. Musimy jasno mówić 
o trudnej sytuacji, w której ak-
tualnie funkcjonuje samorząd 
– wyjaśnia starosta bielski An-

drzej Płonka. Wśród najwięk-
szych problemów wymienia 
trudną kondycję finansową 

szpitali, ale też oświatę, go-
spodarkę odpadami czy wal-
kę ze smogiem.

Związek od prawie 30 lat 
aktywnie działa w wojewódz-

twie śląskim, m.in. poprzez 
ochronę interesów samorzą-
dów lokalnych. Organizacja 
ta zrzesza obecnie 140 jedno-
stek samorządu terytorialne-
go z województwa śląskiego, 
przewodniczącym jest prezy-
dent Rybnika Piotr Kuczera.

Uchwała w sprawie przystą-
pienia Powiatu Bielskiego do 
Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów została podjęta podczas 
posiedzenia jego Zarządu na 
spotkaniu 7 lutego w siedzibie 
bielskiego Starostwa Powiato-
wego. (MF)

koNcert chóru ath
Koncerty Chóru Akademii 

Techniczno-Humanistycznej, 
odbywające się na początku 
roku, weszły na stałe do kalen-
darza artystycznego nie tylko 
Akademii, ale i Bielska-Białej 
oraz całego regionu.

Także tym razem koncert 
w piątek 31 stycznia zgroma-
dził w dużej auli ATH wielu 
słuchaczy. Wydarzenie otwo-
rzył prof. ATH dr hab. inż. An-
drzej Harlecki, prorektor ds. 
nauki i współpracy zewnętrznej, 
a całość poprowadziła dr Justy-

na Wojciechowska, prodziekan 
ds. studenckich Wydziału Hu-
manistyczno-Społecznego.

Podczas prawie dwugodzin-
nego występu chórzyści pod 
dyrekcją prof. AM dr. hab. Jana 
Borowskiego wykonali popular-
ne i mniej znane kolędy polskich 
oraz zagranicznych autorów, 
m.in. dzieła Józefa Świdra, Hen-
ryka Jana Botora, Eriksa Eše-
nvaldsa, a także kilka utworów 
muzyki rozrywkowej.

Nie tylko muzyka królo-
wała tego wyjątkowego wie-

czoru. Przybyli na koncert 
goście mogli także usłyszeć 
wiersze Juliusza Wątroby, 
poety, prozaika, satyryka, 
autora spektakli, programów 

kabaretowych, tekstów pieśni 
i piosenek. Poeta zaprezen-
tował wiersze z najnowsze-
go 50. tomu poezji „W tańcu 
światła”. (MS)

AKTUALNOŚCI
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twórcza StypeNdyStka

Maria KubiK
z bestwiny, znana i ceniona w ca-
łym powiecie twórczyni ludowa, 
otrzymała grant na autorski pro-

gram „Cykl haftów wykonanych 
ręcznie – wyposażenie dawnych 
izb wiejskich” w ramach stypen-
dium Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Pani Maria zapytana o wizję pro-
jektu mówi, że korzystając ze 
wspomnień rodzinnych wykona 
wzory prac, które następnie bę-
dzie haftować. – Celem mojej pra-
cy będzie przekazanie młodemu 
pokoleniu, jak dawniej ozdabiano 
izby domostw. Wcielę się ponadto 
w rolę instruktorki przed kamerą. 
Powstały materiał dydaktyczny 
będzie swoistą formą dialogu mło-

dego pokolenia z moją osobą oraz 
zanikającą twórczością ludową. 
Prace zostaną wykonane trady-
cyjną metodą, ręcznie w kanonie 
sztuki ludowej za pomocą igły, 
nitki i tamborka. Niektóre z prac 
będą wymagały uszycia – wyjaśnia 
stypendystka.
Prace Marii Kubik zostaną pokazane 
na wystawach czasowych w regio-
nalnym Ośrodku Kultury w bielsku-
-białej i Miejskim Domu Kultury w 
Czechowicach-Dziedzicach, a potem 
staną się częścią ekspozycji stałej w 
Muzeum regionalnym w bestwinie.
Program realizowany będzie do 
końca czerwca 2020 r. (rED)
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fuNduSze Na drogę
Powiat bielski otrzymał 

4,5 mln zł dofinansowania 
na przebudowę drogi Mię-
dzyrzecze-Mazańcowice. Pie-
niądze pochodzą ze środków 
unijnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Inwestycja 
obejmuje odcinek o długo-
ści niemal 2,5 km od ronda 
w Mazańcowicach do most-
ku w pobliżu ronda w Mię-
dzyrzeczu Dolnym. Prace 
rozpoczną się w tym roku 
i pochłoną blisko 9,5 mln 
zł. Resztę brakujących pie-
niędzy wyłożą budżety Sta-
rostwa Powiatowego oraz 
Gminy Jasienica.

W ramach prac drogowcy 
wzmocnią jezdnię i poszerzą 
ją do 6,5 m, a po jednej stronie 
powstanie asfaltowe pobocze. 
Roboty obejmą również prze-
budowę zjazdów i skrzyżowań 
oraz wzmocnienie rowów. – 
Zabiegi o pozyskanie środków 
trwały 2 lata. Dofinansowanie 
udało się pozyskać także dzię-
ki wsparciu Gminy Jasienica, 
teraz czekamy na podpisanie 
umowy. To bardzo ważna dro-
ga, o remont której upominali 
się mieszkańcy. Skomunikuje 
ona Jasienicką Niskoemisyj-
ną Strefę Ekonomiczną z trasą 
ekspresową S 52 Bielsko-Cie-
szyn – mówi starosta bielski 
Andrzej Płonka. (MF)
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Przebudowa drogi z Mazańcowic do Międzyrzecza ułatwi dojazd do 
Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

węzeł dla jaSieNicy
Rozpoczęły się prace nad 
przygotowaniem koncepcji 
rozwiązania problemów ko-
munikacyjnych w centrum 
Jasienicy przy węźle na S52.

Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, wstępnie zakłada 
się, że na skrzyżowaniu koło 
biblioteki powstanie jedno ron-
do, następnie jadąc pod eks-
presówką na skrzyżowaniu 
z ul. Międzyrzecką w sąsiedz-
twie Urzędu Gminy również 
powstałoby rondo. Zostanie 

utworzona także nowa droga 
– z ul. Międzyrzeckiej na wy-
sokości Biedronki w kierunku 
ul. Strumieńskiej, gdzie rów-
nież w rejonie szkoły powsta-
łoby duże rondo. Co ważne, na 
dojazdach do rond zostaną wy-
dzielone osobne pasy do skrętu 
w prawo, co znacznie ułatwi 
przejazd przez te newralgicz-
ne skrzyżowania, a tym samym 
zlikwiduje korki.

– Zależy nam na wpro-
w a d z e n i u  s k u t e c z n e g o 
rozwiązania problemów ko-

munikacyjnych na następ-
ne dziesięciolecia. Trzeba 
bowiem pamiętać, że samo-
chodów i ruchu na drogach 
w tym rejonie raczej będzie 
przybywać – mówi wójt. Za-
znacza, że proces projektowy, 
a następnie inwestycyjny, nie 
będzie jednak prostym za-
daniem, bowiem cały rejon 
w sąsiedztwie drogi i skrzy-
żowania podlega Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, a nie gminnemu 
samorządowi. (r)
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ATh

efektowNe otwarcie hali
Uroczystemu otwarciu hali sportowej w kompleksie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej towarzyszyły niezwykłe 

emocje sportowe.

Wyjątkowy mecz został 
rozegrany 20 lutego z okazji 
uroczystego otwarcia nowej 
hali. Po dwóch stronach siat-
ki stanęły drużyna „Złotek”, 
czyli mistrzyń Polski i Europy 
z lat 2003-2016, oraz siatkar-
ki obecnego składu BKS Stal 
Bielsko-Biała. Mecz został ob-
jęty patronatem Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej.

Budowa nowoczesnej i dłu-
go oczekiwanej hali na terenie 
Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej była współfinanso-
wana ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, które przekazało na ten 
cel prawie 9,5 mln zł. Decy-
zję o współfinansowaniu ze 
środków Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego pod-
czas swojej wizyty w Aka-
demii podpisał 6 marca 2017 
r. wicepremier Jarosław Go-
win, zarazem Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Bu-
dowa rozpoczęła się w lipcu 
2018 r. 

Przypomnijmy, Akademia 
od dawna czekała na prze-
stronną halę sportową, m.in. 
dla sekcji siatkówki, która 

świetnie sobie radzi zarów-
no w rozgrywkach akademic-
kich, jak i ligowych. Stara 
sala z okresu stacjonowania 
w tym miejscu jednostki woj-
skowej od dawna nie nada-
wała się do takich celów. Ta 
zupełnie nowa ma pełnowy-
miarowe boiska do siatkówki 
i koszykówki, wystarczające 
do przeprowadzania rozgry-
wek, są też boiska do piłki 
ręcznej i futsalu. Na potrzeby 
zajęć dydaktycznych boisko 
można podzielić na strefy 
treningowe dla kilku grup. 
Rozkładane trybuny miesz-
czą 120 widzów, jest też za-
plecze szatniowe, sanitarne 
i gospodarcze.

Docelowo obiekt będzie 
dysponował 1400 mkw. za-
budowy i liczyć będzie 1700 
mkw. powierzchni użytko-
wej. W drugim etapie powsta-
ną salki fitness z siłownią oraz 
pomieszczenie do squasha. – 
Nowa baza sportowa usprawni 
organizację zajęć i przyczyni 
się do rozwoju sportu aka-
demickiego – mówi rektor 
ATH prof. Jarosław Janic-
ki. Już teraz wielu studentów 
ATH odnosi sukcesy, działa-
jąc w licznych sekcjach spor-

towych. Nowy obiekt będzie 
również udostępniany miesz-
kańcom Bielska-Białej.

U r o c z y s t e  o t w a r c i e 
w czwartek 20 lutego zosta-
ło zorganizowane jako wiel-
kie wydarzenie sportowe, nie 
tylko na akademicką miarę. 
Gości powitał rektor ATH 
prof. Jarosław Janicki, głos 
zabrał również wiceprezydent 
Bielska-Białej Przemysław 
Kamiński, a także prorektor 
ds. organizacji dr Anna Fol-
tyniak-Pękala oraz kanclerz 
Akademii Łukasz Siekliń-
ski. Na ręce wiceprezydenta 
Przemysława Kamińskiego 

przekazana została pamiąt-
kowa koszulka z podpisami 
zawodniczek dla prezydenta 
miasta Jarosława Klimaszew-
skiego. Koszulki otrzymali 
również Janusz Szymura, pre-
zes firmy Rekord SI, Janusz 
Targosz, prezes firmy Jantar 
Sp. z o.o., Andrzej Graboś, 
prezes Firmy Polmotors Sp. 
z o.o., główni sponsorzy wy-
darzenia.

Wyjątkowy mecz uświet-
nił całe wydarzenie. Po dwóch 
zwycięskich setach dla BKS-u 
i przed rozpoczęciem trzeciego 
seta obie drużyny postanowi-
ły... wymienić się zawodnicz-

kami. Tak wymieszane składy 
rozegrały zacięty set, w któ-
rym zwycięska okazała się 
drużyna z Aleksandrą Jagieło 
w składzie. W przerwach wy-
darzenie uatrakcyjniły pokazy 
gimnastyczek ze Stowarzysze-
nia Gimnastyki Artystycznej 
w Bielsku-Białej. W przerwie 
po drugim secie odbył się kon-

kurs, w którym udział wzięli 
wylosowani wśród publiczno-
ści kibice. Ich zadaniem było 
wykonanie zagrywki, która 
miała trafić w materiałową 
piłkę mieszczącą się po dru-
giej stronie boiska. Zwycięzcy 
otrzymali piłki z podpisami za-
wodniczek oraz pakiet gadże-
tów od organizatorów. (PD)

Prof. JarOSłaW JaNiCKi,
rektor aTH:

Dziś to jeden z najnowocze-
śniejszych obiektów tego typu 
w regionie. Hala jest piękna, 
nowoczesna, energooszczędna, 
przyjazna studentom i zawod-
nikom. Co niemniej ważne, ma 
wiele zastosowań, co znacznie 
ułatwia zarówno prowadzenie 
różnorodnych zajęć dydaktycz-
nych z wychowania fizycznego 
studentów, jak i organizację 
imprez sportowych w wielu dys-
cyplinach, zwłaszcza sportach 
zespołowych. Jesteśmy z niej 
dumni. Nie mam żadnych wąt-
pliwości, że przez długie lata 
będzie wizytówką akademii i 
przyczyni się do rozwoju sportu 
na naszej uczelni. To niezwykle 
istotne dla mnie, jako rektora, 
że studenci mogą cieszyć się z 
tak doskonałych warunków 
podczas zajęć sportowych.

Drużyna „Złotek” wystąpiła w składzie: Joanna Staniucha-Szczurek, Mariola Wojtowicz, Katarzyna Gajgał-anioł, Magdalena Śliwa, Małgorzata Koczy, 
Eleonora Dziękiewicz, Karolina Ciaszkiewicz-Lach, Joanna Mirek, Sylwia Pycia-Jarosz, agata Pura, aleksandra Jagieło.

W przerwie meczu swoje umiejętności zaprezentowały dziewczęta ze 
Stowarzyszenia Gimnastyki artystycznej.

rektor akademii prof. Jarosław Janicki podziękował za wsparcie miasta wiceprezydentowi Przemysławowi 
Kamińskiemu.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

ii koNkurS plaStyczNy 
rozStrzygNięty

Znamy już wyniki II edycji Regionalnego 
Konkursu Plastycznego „Solidarność w oczach 
młodzieży”, zorganizowanego przez  Zarząd 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
oraz Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie 
pod honorowym patronatem Śląskiego Kurato-
ra Oświaty.

Konkurs adresowany był do młodzieży pod-
beskidzkich szkół ponadpodstawowych. Te-
matem tegorocznej edycji była zbliżająca się 
40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”.

Na konkurs wpłynęło 45 prac. Kapituła kon-
kursowa zebrała się 19 lutego i po burzliwej 
dyskusji podjęła decyzję o rozdziale nagród 
i wyróżnień. Pierwsze miejsce zdobyła Ame-
lia Jędrej z pierwszej klasy V Liceum Ogólno-
kształcącego w Bielsku-Białej. Drugie miejsce 
zajęła Inga Reszuta (I LO im. Mikołaja Koper-
nika Bielsko-Biała), a trzecie ex aequo: Karo-

lina Malczewska (Zespół Szkół Plastycznych 
w Bielsku-Białej) i Adrian Kubisiak (I LO im. 
Mikołaja Kopernika Bielsko-Biała).

Wyróżnienia za swe prace otrzymali: Maria 
Kitka i Remigiusz Hyla (oboje z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu), 
Marta Ficek i Łukasz Puchała (oboje z V Li-
ceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej), 
Bogumiła Czanderna (I Liceum Ogólnokształ-

cące im. Mikołaja Kopernika 
Bielsko-Biała) i Martyna Bry-
zek (Liceum Ogólnokształcące 
im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Kozach). Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulu-
jemy!

Pokonkursowe spotkanie 
– oficjalne ogłoszenie wyni-
ków połączone z prezentacją 
nagrodzonych i wyróżnionych 
prac oraz wręczeniem nagród 
– planowane jest na pierwsze 
dni marca. Wszyscy zaintere-
sowani zostaną poinformowani 
o dokładnym czasie i miejscu 
tej uroczystości.

kwiaty, odzNaczeNia i wSpomNieNia

w roczNicę Strajku

Członkowie podbeskidzkiej „Solidarności”, 
a wraz z nią znamienici goście, oddali hołd uczest-
nikom strajku generalnego z 1981 roku. Główne 
uroczystości odbyły się 6 lutego, dokładnie w 39. 
rocznicę podpisania porozumienia, kończącego 
tamten protest.

„Składamy dzisiaj uroczysty hołd przywód-
com, uczestnikom oraz wspierającym podbe-
skidzki strajk generalny z 1981 roku. W imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz moim 
własnym chylę czoła przed umiłowaniem wolno-
ści, przed prawością i odwagą tysięcy ludzi pra-
cy, którzy tamtej zimy stanęli razem, ręka w rękę, 
żeby bronić swojej godności, żeby położyć kres 
wyzyskowi i jawnej niegodziwości” – napisał do 
uczestników rocznicowych uroczystości Prezy-
dent RP Andrzej Duda. Jego list odczytała dorad-
ca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
podczas głównych uroczystości, zorganizowanych 
w Bielskim Centrum Kultury.

Wyrazem uznania Prezydenta RP dla uczest-
ników strajku i podbeskidzkich związkowców 
były też przyznane przez niego odznaczenia – 
Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla 
dziewiętnastu dawnych i obecnych działaczy „So-
lidarności”. Osoby, którym Prezydent RP przyznał  
odznaczenie, to: Grzegorz Babij, Helena Dobra-
nowicz, Ryszard Fiut, Adam Gołek, Andrzej Gra-
jewski, Jerzy Hilbrycht, Krzysztof Jasek, Edward 
Kubas, Henryk Malik, Maciej Mażul, Tadeusz 
Mendrek, ks. prałat Zbigniew Powada, Marian 
Socha, Wanda Stróżyk, Jerzy Szumski, Edward 
Śliwa, Henryk Urban, Jadwiga Utecht-Nolbrzak 
i Stanisław Zarzycki. Medale dla tych osób (kilka 
z nich było nieobecnych z przyczyn losowych) 

wręczyli Agnieszka Lenartowicz-Łysik i I wice-
wojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Pozdrowienia dla zebranych i dla wszystkich 
bohaterów podbeskidzkiego strajku z 1981 roku 
przekazali także gość specjalny bielskich uroczy-
stości główny inspektor pracy minister Wiesław 
Łyszczek, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. 
prałat Józef Oleszko i ks. Waldemar Szajthau-
er, przedstawiciel biskupa diecezji cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Adriana 
Korczago, a także – za pośrednictwem przeka-
zu filmowego – wiceminister rodziny Stanisław 
Szwed i europosłanka Jadwiga Wiśniewska.

Słowa pozdrowień dla uczestników uroczysto-
ści skierowali również prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski oraz posłanka Mirosława 
Nykiel. Wśród gości spotkania byli także podbe-
skidzcy parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych wszystkich szczebli oraz repre-
zentanci zaprzyjaźnionych z naszym związkiem 
instytucji i firm, w tym ze spółki Lotos Oil, któ-
ra – obok Miasta Bielsko-Biała – była głównym 
sponsorem rocznicowych uroczystości.

Nie zabrakło także przedstawicieli władz „So-
lidarności” na czele z wiceprzewodniczącym Ko-
misji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem oraz 
reprezentantami zaprzyjaźnionych regionów „So-
lidarności” – Częstochowskiego, Śląsko-Dąbrow-
skiego i Zagłębia Miedziowego.

– Ta rocznica zawsze jest okazją do spotkania się 
w gronie przyjaciół, starych znajomych. Cenię so-
bie obecność każdej i każdego z was, a szczególnie 
dumny jestem, że są wśród nas bohaterowie tam-
tego protestu oraz działacze podziemnych struktur 
„Solidarności” z lat stanu wojennego – podkreślił 

przewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz wi-
tając wszystkich zebranych.

W trakcie uroczystości wrę-
czona została także statuetka 
„Beskidzkiego Górala” wraz 
z tytułem „Związkowca Roku”. 
Otrzymał ją Rafał Tyrała, prze-
wodniczący „Solidarności” 
w bielskiej spółce Proseat (czy-
taj obok).

W części artystycznej spotka-
nia swój program przedstawiła 
„Bielska Estrada”. Uroczystość 
zakończyła się – tradycyjnie – 
długimi rozmowami i wspo-
mnieniami, prowadzonymi 
w kuluarach Bielskiego Cen-
trum Kultury.

Przed uroczystościami w bCK przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności”, 
a także przewodniczący rady Miejskiej Janusz Okrzesik, dyrektor iPN w 
Katowicach andrzej Sznajder i Główny inspektor Pracy Wiesław łyszczek 
złożyli kwiaty pod tablicą na dawnych zakładach „bewelana”, upamiętnia-
jącą zimowe zwycięstwo „Solidarności” z 1981 roku.

Pamiątkowe zdjęcie osób odznaczonych 6 lutego w bielsku-białej prezydenckimi Medalami Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości.

„razem, solidarnie” – zwycięska praca autorstwa amelii Jędrej z V LO w 
bielsku-białej.

Jurorzy podczas oceniania prac nadesłanych na  
ii regionalny Konkurs Plastyczny.

tytuł dla rafała tyrały

związkowiec roku 2019
W trakcie rocznicowych uroczystości, zorga-

nizowanych 6 lutego w Bielskim Centrum Kul-
tury, ogłoszone zostało nazwisko osoby, która 
zdobyła prestiżowy tytuł „Związkowca Roku 
2019”. Tytuł ten wraz z towarzyszącą mu sta-
tuetką „Beskidzkiego Górala” otrzymał Rafał 
Tyrała, przewodniczący „Solidarności” w biel-
skiej spółce Proseat oraz członek Zarządu Re-
gionu Podbeskidzie, delegat na zjazd regionalny 
i krajowy naszego związku.

W akcie nadania tytułu zostało podkre-
ślone, że Rafał Tyrała został „Związkow-
cem Roku” za niezłomną walkę o utrzymanie 
„Solidarności” na terenie spółki Proseat, za 
codzienną żmudną i efektywną pracę związ-
kową wbrew przeciwnościom i szykanom, 
za stałą walkę o poprawę warunków pracy 
i płacy, a także za aktywność w działaniach 
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” oraz Klubu Społecznych Inspek-
torów Pracy.

Warto też przypomnieć działania Rafa-
ła Tyrały na Krajowym Zjeździe Delegatów 
w sprawie obniżenia 18-proc. stawki podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Okoliczno-
ściowy dyplom oraz statuetkę „Beskidzkiego 
Górala” symbolizującego upór, pracowitość 
i skuteczność, Rafałowi Tyrale wręczyli wi-
ceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz 
Majchrowicz i szef Regionu Podbeskidzie Ma-
rek Bogusz.

– Jest to dla mnie bardzo ważne wyróżnienie, 
bo oznacza, że naszą codzienną żmudną pracę 
związkową, jaką z całą pewnością jest wymaga-
jąca sporej determinacji i poświęcenia funkcja 
lidera związkowego, widzą i doceniają także 

osoby z zewnątrz, w tym związkowcy z innych 
komisji. To jest zarówno ukoronowanie mojej 
dotychczasowej, blisko 20-letniej działalności 
związkowej, jak też zachęta, by nadal trzymać 
poziom, by być maksymalnie aktywnym i sku-
tecznym, wbrew trudnościom i różnorakim prze-
szkodom, na jakie natrafiamy w naszej pracy 
związkowej. Chcę też podkreślić, że jest to 
także wyróżnienie dla całej naszej organizacji 
związkowej, bo sam – bez wsparcia koleżanek  
i  kolegów – niewiele bym wskórał w codzien-
nej pracy związkowej, a zwłaszcza w trakcie 
sporów i negocjacji – powiedział po odebraniu 
tytułu Rafał Tyrała.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach tytuł 
podbeskidzkiego Związkowca Roku otrzyma-
li: Dariusz Dudek, Mirosław Kitowski, Wan-
da Stróżyk, Andrzej Biegun, Stanisław Skrzyp, 
Piotr Górny, Krzysztof Jaworski, Jarosław Klaj-
man i Jacek Droździk.



SkoNtaktuj Się z Nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z Zarządem regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami 
naszego związku.

ZarZĄD rEGiONu PODbESKiDZiE  
NSZZ „SOLiDarNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

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

SiEDZibY ODDZiałÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Przewodniczący – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965
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główNy iNSpektor w browarze
W czwartek 6 lutego na Podbeskidziu prze-

bywał Główny Inspektor Pracy minister Wie-
sław Łyszczek. Głównym celem jego wizyty 
był udział w uroczystościach, związanych z 39. 
rocznicą zakończenia strajku generalnego „So-
lidarności”. Przy okazji minister odwiedził tak-
że Arcyksiążęcy Browar w Żywcu, korzystając 
z zaproszenia Międzyzakładowej Organiza-
cji Związkowej NSZZ „Solidarność” Grupy 
Żywiec SA. Miał okazję zapoznać się z wa-
runkami pracy w tym jednym z największych 
w Europie i najbardziej nowoczesnych browa-
rów. Chwalił obowiązujące w tym zakładzie 
procedury i dobre praktyki, które zaowocowały 
zwycięstwem żywieckiego browaru w dzie-
siątej edycji konkursu „Pracodawca Przyja-

zny Pracownikom”. Szczegóły – w następnym 
numerze „SP”.

Minister Wiesław łyszczek (pierwszy z lewej) podczas 
zwiedzania żywieckiego browaru.

licealiści o SolidarNości
W czwartek 6 lutego w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących im. Armii Krajowej w Biel-
sku-Białej odbył się finał X Podbeskidzkiego 
Konkursu Historycznego „Solidarni”, orga-
nizowanego przez katowicki Oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej oraz podbeskidzką 
„Solidarność”.

W finale wzięło udział 52 uczniów z 17 szkół 
ponadpodstawowych z Bielska-Białej, Cieszyna, 
Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca. Rozwiązując 
test musieli oni się wykazać wiedzą na temat naj-
nowszej historii Polski, w tym zwłaszcza dziejów 
„Solidarności” w latach 1980-1989. Znaczna część 
pytań dotyczyła wydarzeń, jakie w tamtym czasie 
miały miejsce na Podbeskidziu. Finaliści musieli 
wiedzieć m.in. kiedy zakończył się podbeskidzki 
strajk generalny, kto był gwarantem podpisanego 
wówczas porozumienia, ile osób z woj. bielskiego 
było internowanych, jak nazywał się przywódca 
podziemnego „Trzeciego Szeregu”.

Z tymi i ponad trzydziestoma innymi pytania-
mi najlepiej poradziła sobie Adrianna Frączak, 
maturzystka z Liceum Ogólnokształcącego im. 
K. K. Baczyńskiego w podbielskich Kozach, któ-
ra w tym konkursie brała udział po raz trzeci. 
Zwyciężając zdobyła specjalne Grand Prix jubi-
leuszowej edycji Podbeskidzkiego Konkursu Hi-
storycznego „Solidarni”. Regulaminowe miejsce 
pierwsze zajęła Wiktoria Miluć, maturzystka z VI 
Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej 
w Bielsku-Białej. Tuż za nią uplasował się Dawid 
Białoń z I LO im. Antoniego Osuchowskiego 
w Cieszynie, a trzecie miejsce zajął Krzysztof 
Piekarczyk z V LO w Bielsku-Białej.

Uczestniczący w ogłoszeniu wyników dy-
rektor katowickiego Oddziału IPN dr Andrzej 
Sznajder odczytał pismo, skierowane do wszyst-

kich uczestników przez Prezesa IPN dr. Jarosła-
wa Szarka: „Głęboko wierzę, że dzięki takim 
przedsięwzięciom, jak ten konkurs, lepiej po-
znajemy dzieje „Solidarności”. Stanowią one 
niezwykle ważną część najnowszej historii 
Polski, którą współtworzyli Wasi dziadkowe, 
a nierzadko też rodzice. Poznanie tych dziejów 
– wspaniałych, choć burzliwych, a często też 
dramatycznych – pomaga nam także zrozumieć 
naszą dzisiejszą rzeczywistość. Brak wiedzy hi-
storycznej może też uczynić z człowieka niewol-
nika (…) Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę, 
gratuluję zwycięzcom konkursu i wszystkim 
jego uczestnikom. Słowa podziękowania kieruję 
także do wszystkich nauczycieli i opiekunów za 
zaangażowanie i czas poświęcony finalistom”.

Ufundowane przez IPN i „Solidarność” na-
grody dla zwycięzców oraz upominki dla wszyst-
kich uczestników finału wręczyli dyr. Andrzej 
Sznajder i wiceprzewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Stanisław Sołtysik. Dodatkową 
nagrodą dla najlepszych finalistów i ich opieku-
nów będzie dwudniowy wyjazd edukacyjny do 
Warszawy, ufundowany przez „Solidarność”.

W trakcie spotkania uczestnicy konkursu 
mieli okazję wysłuchać wspomnień podbeskidz-
kich działaczy opozycji antykomunistycznej, 
Wiesława Pyzio z Andrychowa i Janusza Okrze-
sika z Bielska-Białej. 

Najlepszą finalistką X Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni” okazała się adrianna Frączak, matu-
rzystka z LO im. Krzysztofa Kamila baczyńskiego w Kozach. Na zdjęciu ze swym nauczycielem, Miłoszem Zelkiem 
(z lewej) i głównym organizatorem konkursu arturem Kasprzykowskim.

Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Solidarni” jest wspólnym przedsięwzięciem iPN i „Solidarności”, zapocząt-
kowanym w 2010 r. dla upamiętnienia XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W dziesięciu dotychczaso-
wych edycjach wzięło udział łącznie 466 uczniów z 34 szkół średnich bielska-białej oraz powiatów bielskiego, 
cieszyńskiego i żywieckiego.

zbliża Się jubileuSz „SolidarNości”

urodziNy Na Narodowym
Powstanie Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, któ-
ry stał się zwieńczeniem polskiej drogi do 
wolności, to bez wątpienia jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w najnowszej historii 
Polski, Europy i Świata. W tym roku bę-
dziemy obchodzić 40. rocznicę tego wyda-
rzenia. W połowie stycznia w Warszawie 
odbyła się uroczystość podpisania listu in-
tencyjnego w sprawie organizacji koncertu 
na 40-lecie powstania „S”. Dokument ten 
podpisali wiceminister kultury i dziedzic-
twa narodowego Jarosław Sellin, prezes 
TVP Jacek Kurski oraz przewodniczący 
„Solidarności” Piotr Duda.

– W sobotę 29 sierpnia na Stadionie Naro-
dowym odbędzie się wielkie przedstawienie, 
wielki koncert. Chcemy być w tym dniu ra-
zem, rozpoczniemy przemarsz na placu Pił-
sudskiego, będziemy wspólnie z rodzinami, by 
pokazać te prawdziwe 
wartości, o które wal-
czyli robotnicy. Bardzo 
się cieszę, że to wielkie 
wydarzenie, o którym 
chcemy mówić nie tyl-
ko w naszym kraju, ale 
chcemy to przekazać 
całemu światu, bo do-
skonale o tym wiemy, 
że to nie aksamitna re-
wolucja w Czechosło-

wacji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce 
rozpoczął się demontaż komunizmu. Dlatego 
cieszymy się, że wspólnie z rządem, wspól-
nie z Telewizją Publiczną, która ma misję do 
zrealizowania, możemy w tym dniu wspól-
nie przeżywać to wydarzenie – powiedział 
przewodniczący Piotr Duda po podpisaniu 
listu intencyjnego.

Podbeskidzka „Solidarność” podjęła już 
decyzję o pomocy w organizacji wyjazdu 
członków i sympatyków naszego związku na 
urodzinowy koncert do Warszawy. Choć jest 
jeszcze sporo czasu, to już dziś warto się tym 
zainteresować i przede wszystkim zarezer-
wować sobie czas w ostatnią sobotę sierpnia. 
– Osoby zainteresowane udziałem w tym wy-
darzeniu proszone są o kontakt z przewodni-
czącymi organizacji związkowych w swoich 
zakładach pracy lub bezpośrednio z Zarządem 
Regionu – informuje szef podbeskidzkiej „So-
lidarności” Marek Bogusz.

POMIESZCZENIA BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

Zarząd Regionu podbeskidzie NsZZ „solidarność” oferuje  
do wynajęcia na dogodnych warunkach dwa pomieszczenia 
biurowe w budynku przy ul. adama asnyka 19 w Bielsku-Białej. 

atuty: dogodna lokalizacja, własny parking, całodobowy 
monitoring. szczegółowych informacji udziela 

wiceprzewodniczący ZR stanisław sołtysik (tel. 603 321 939).
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aktywNość w Stolicy i regioNie
Rozpoczęcie funkcjonowania 
biura poselskiego w Bielsku-
-Białej było jednym z priory-
tetowych założeń pierwszych 
tygodni działalności Prze-
mysława Drabka jako posła 
na Sejm.

Już w grudniu w bielskim 
biurze poselskim przy uli-
cy Mostowej 1 pojawili się 
pierwsi goście. – Po objęciu 
mandatu szybko pojawiło się 
naprawdę sporo obowiąz-
ków parlamentarzysty, jednak 

spraw dotyczących miasta 
Bielska-Białej i regionu nie 
odłożyłem na później, często 
będąc na miejscu – mówi poseł 
Przemysław Drabek.

Jeszcze w ub.roku dla 
uczniów ze szkoły podstawo-
wej w Komorowicach Śląskich 
zorganizował wyjazd licznej, 
około 50-osobowej grupy do 
Sejmu. Poseł oprowadził mło-
dzież po sejmowym gmachu 
i zapoznał z charakterem pracy 
poselskiej. – Do tego rodzaju 
inicjatyw jestem przychylnie 

nastawiony. Zawsze twierdzi-
łem, że każdy młody człowiek 
przynajmniej raz w życiu po-
winien odwiedzić to szczegól-
ne miejsce, w którym zapadają 
ważne decyzje dla przyszłości 
kraju – zauważa poseł Prawa 
i Sprawiedliwości.

Jako poseł przynależy do 
kilku zespołów parlamentar-
nych, m.in. dotyczącego stra-
żaków. Ta aktywność wpisuje 
się doskonale we wcześniej-
sze działania Przemysława 
Drabka jako radnego Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej, 
także wiceprzewodniczące-
go tego gremium. – Strażacy 
ochotnicy w naszych społecz-
nościach lokalnych spełnia-
ją wyjątkową rolę. Bez ich 
zaangażowania i ofiarności 
wiele osób nie otrzymałoby 
niezbędnego wsparcia, często 
przecież przyczyniającego się 
do ratowania życia – podkre-
śla Drabek.

Jak dodaje, w codzien-
ne funkcjonowanie Ochot-
niczych Straży Pożarnych, 
zwłaszcza na terenie Bielska-
-Białej, zamierza w dalszym 
ciągu się angażować. Gdy tyl-
ko czas na to pozwala, uczest-

niczy w odbywających się już 
w nowym roku zebraniach 
sprawozdawczych w poszcze-
gólnych dzielnicach miasta. – 
To świetna sposobność, żeby 
ze strażakami porozmawiać 
i zarazem wsłuchać się w ich 
potrzeby – kontynuuje biel-
ski poseł.

W nowej dla siebie roli 
gościa parlamentarzysta Prze-
mysław Drabek obecny jest 
na sesjach Rady Miejskiej, 
również dzięki temu pozo-
staje na bieżąco ze sprawa-
mi lokalnymi. – Uważam to 
za swój obowiązek, bo wie-
lu bielszczan oddało na mnie 
głos i liczy na moją pomoc 
w rozwiązywaniu trudnych 
sytuacji na miejscu – przy-
znaje poseł.  – Uczestni-
czyłem w niedawnej sesji 
i wyraziłem zaniepokojenie 
rezygnacją spółki Therma 
z dużego dofinansowania na 
rozwój sieci ciepłowniczych. 
Zresztą nie jest to jedyny 
problem, który wiąże się 
z ochroną środowiska i eko-
logią. Brakuje mi w działa-
niach bielskiego samorządu 
kompleksowego podejścia do 
istotnych dziś tematów, co 

zapewniłoby realne i wymier-
ne efekty dla rozwoju miasta 
– dopowiada były radny.

Podobnie, jak miało to 
miejsce w latach poprzednich, 
Przemysław Drabek zorga-
nizował w Porąbce kolejną 
rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. Z licznymi de-
legacjami i przedstawicielami 
władz państwowych oraz sa-
morządowych złożył tu kwia-
ty pod tablicą poświęconą 
powstańcom. Z kolei w wy-
kładzie historycznym i dys-
kusjach podejmujących wątek 
dziejów naszej Ojczyzny brał 
udział w Kozach.

Najbliższe tygodnie zapo-
wiadają się równie intensyw-
nie. To z powodu napiętego 

grafika spotkań z mieszkań-
cami Bielska i regionu, ale 
też choćby z racji rozpoczętej 
już kampanii prezydenckiej. 
– W moim biurze poselskim 
odebrać można listy do zbie-
rania podpisów, a jednocze-
śnie zgłosić chęć udziału 
w innych przedsięwzięciach 
wpisujących się w kampanię 
Prezydenta Andrzeja Dudy. 
Gorąco do tego zachęcam – 
wyjaśnia Drabek.

Aktywność sejmowa to 
m.in. prace w różnego rodza-
ju komisjach i podkomisjach. 
Poseł Drabek szczególnie za-
mierza angażować się w spra-
wy łączności z Polakami za 
granicą, czy dotyczące kultu-
ry, sportu i turystyki. (r)

z prac poSelSkich

Już jako poseł Przemysław Drabek kontynuuje współpracę ze strażakami.

miStrzyNi  
w Szczyrku

Wielkich emocji dostar-
czył konkurs skoków nar-
ciarskich kobiet, które na 
skoczni Skalite w Szczyrku 
walczyły w sobotę 15 lute-
go o krajowe medale. Jeden 
z nich przypadł zawodniczce 
miejscowego Sokoła. 

20- le tn ia  Kinga  Raj -
da ze Szczyrku należała do 
grona ścisłych faworytek 
mistrzostw i z tej roli się 
wywiązała. Skoki na odle-
głość 96 m i 92 m sprawi-
ły, że reprezentantka Polski 
zgromadziła łączna notę 214 
punktów. Identyczną uzyska-
ła po próbach na 93 m i 94 m 
Joanna Szwab z AZS-u Za-
kopane. Wspomniane zawod-
niczki sięgnęły więc zgodnie 
po złote medale. Podium 
uzupełniła Anna Twardosz 

z Olimpijczyka Gilowice 
(91,5 m i 91 m, nota łączna 
205 pkt.).

To pierwszy w historii 
przypadek kobiecego czem-
pionatu, gdy po najcenniej-
szy z krążków sięgnął duet. 
– Wywalczyłam złoty medal 
i z tego się cieszę, jednak z sa-
mych skoków nie mogę być 
zadowolona. Zabrakło w nich 
dobrego czucia i też siły – 
stwierdziła nieco autokry-
tycznie mistrzyni ze Szczyrku.

Warto dodać, że tuż za 
podium sklasyfikowana zo-
stała inna ze skoczkiń szczyr-
kowskiego Sokoła – Wiktoria 
Przybyła. Miejsce 6. przypa-
dło z kolei jej klubowej ko-
leżance, najmłodszej w całej 
stawce, 14-letniej Sarze Taj-
ner. (M)

zagrała 
orkieStra

Kolejny raz pokaz muzycz-
nego kunsztu dała Orkiestra 
Dęta Wilamowice, która koncer-
towała w Sanktuarium im. Arcy-
biskupa Józefa Bilczewskiego.

Koncert w Wilamowicach, 
jaki odbył się w niedzielę 16 
lutego, zgromadził licznych 
sympatyków orkiestry. Nie 
zabrakło także przedstawicieli 
władz powiatowych i samo-
rządowych oraz reprezentan-
tów środowisk oświatowych 
czy kulturalnych. W repertu-

arze występujących muzyków 
Orkiestry Dętej Wilamowice 
znalazły się żywiołowe mar-
sze, nostalgiczne ballady, ale 
również piękne walce.

Szczególnie efektownie 
wypadł Marsz Radetzky’ego, 
po którym burmistrz Marian 
Trela podziękował kapelmi-

strzowi Mariuszowi Płonce 
za perfekcyjne przygotowa-
nie orkiestry i dotychczasowe 
jej dokonania. Już na zakoń-
czenie wybrzmiała dosko-
nale znana muzyka z filmu 
„Janosik”, po czym zebrani 
oklaskami nagrodzili wysiłek 
muzyków z Wilamowic. (Gr)
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Poseł Przemysław Drabek zorganizował w Porąbce kolejną rocznicę 
Powstania Styczniowego.
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ferie pełNe wrażeń
W szkole w Bestwince, a także Gminnym Ośrodku Kultury i Muzeum Regionalnym  

w trakcie ferii zimowych zorganizowano dla najmłodszych różnorodne zajęcia.

W Gminnym Ośrodku 
Kultury w „Akademii sztuk 
wszelkich” dzieci w formie 
zabawy brały udział w inter-
dyscyplinarnych warsztatach 
i zajęciach z różnych dziedzin, 
poznając tajniki ornitologii, mu-
zyki czy konstrukcji robotów. 
Animatorki wprowadziły dzieci 
w świat ceramiki, drewna i in-
nych materiałów, a wykonane 
podczas zajęć ekotorby posłużą 
na dłużej do noszenia zakupów. 
Dzieci produkowały również 
woskowe świece z dodatkiem 
m.in. pachnących olejków.

Pasjonat ornitologii Dariusz 
Czernek zapoznawał z kolei 
uczestników z polskimi pta-
kami, tłumacząc, jak można 

rozpoznać nie tylko bociana 
czy sikorkę, ale też grubodzio-
ba i zimorodka. Następnie za-
demonstrował opuszczone 
gniazda drozda i rotuza. Dzieci 
wykonały papierowy karmnik, 
co miało im przypominać o ko-
nieczności dokarmiania skrzy-
dlatych przyjaciół.

Na zajęciach ze Sławomirem 
Ślósarczykiem z Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwi-
na” dzieci zaznajomiły się z tra-
dycyjnymi tańcami, posłuchały 
brzmienia oryginalnych instru-
mentów, jak heligonka, dudy 
żywieckie, fujara wielkopostna. 
Obejrzały też stroje charakte-
rystyczne dla Lachów Zachod-
nich. Łukasz Podymski z kolei, 

uczestnik programu „Mam Ta-
lent”, zaprezentował niezwykły 
pokaz sztuki iluzji.

W trakcie warsztatów 
muzycznych „Odkrywaj 
rytm w sobie” dzieci gra-
ły na instrumentach, a nawet 
stworzyły własny zespół. Naj-
młodsi miłośnicy dobrego je-
dzenia przygotowali pyszne, 
tureckie placuszki o nazwie 
„lahmacun”. Programowa-
nia uczestnicy zajęć uczyli się 
składając roboty ze specjalnych 
zestawów klocków Lego. Ak-
torzy teatru „Maska” z Kra-
kowa przygotowali zabawę ze 
Smerfami, zaprezentowali też 
dwa spektakle teatralne: „W le-
śnym sądzie niejeden bohater 

dziś zasiądzie” i „Na misio-
wych urodzinach najważniej-
sza jest rodzina”.

Z kolei w Muzeum Regio-
nalnym im. Ks. Z. Bubaka dzie-
ci wzięły udział w warsztatach 
„Drewniane przygody” i jak 
można się domyślić tworzyły 
własnymi siłami unikalne prace 
z drewna przy wykorzystaniu 
farb, mchu, kamyczków, pa-
pieru. W ten sposób powstały 
kury, łódeczki z płóciennymi 
żaglami, sarenki w zimowej 
scenerii, wiewiórki przypomi-
najki i skandynawskie domki 
na skałach.

Przez cały okres ferii w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Bestwince dla dzieci ze 

wszystkich szkół gminy Be-
stwina trwały półkolonie, 
gdzie dla uczestników zorga-
nizowano zajęcia rekreacyj-
no-artystyczne oraz sportowe. 
Miały okazję spotkać się z my-
śliwym, a także wziąć udział 
w warsztatach „Ekoprzystanek 
– malowanie na drewnie” oraz 
w zajęciach etnologicznych 
„Dzieci na świecie – Afryka” 

i „Dzieci na świecie – Azja”. 
Dużo też podróżowały po re-
gionie, zorganizowano im wy-
cieczkę do Parku Family Fun 
w Oświęcimiu, Kolejkowa 
w Gliwicach, Osikowej Do-
liny w Koziegłowach oraz na 
filmy w Multikinie w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Dzieciom 
zapewniono śniadania i ciepłe 
obiady. SłaWOMir LEWCZaK, aG

chodNik dla jaNowic
W tym roku wzdłuż ul. Ja-

nowickiej w Janowicach na 
odcinku ok. 1,5 km powsta-
nie chodnik.

To kontynuacja budowy 
chodnika wzdłuż tej dość ru-
chliwej drogi. – Wydzielone 
dla pieszych miejsce wzdłuż 
drogi zdecydowanie poprawi 
bezpieczeństwo – podkreśla 

wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. Do tej pory po-
wstał odcinek od Bestwiny 
do kościoła, obecna inwesty-
cja obejmie kolejny fragment 
w kierunku Hałcnowa, do za-
krętu w rejonie leśniczówki. 
Łącznie to ok. 1,5 km, co ma 
kosztować blisko 1,9 mln zł 
pochodzące z budżetu Gmi-

ny Bestwina. Przetarg został 
już rozstrzygnięty, prace przy 
budowie nowego chodnika 
i przebudowie istniejących 
fragmentów ruszą, gdy usta-
bilizuje się pogoda. Chodnik 
będzie gotowy do jesieni.

Jak zaznacza wójt Ar-
tur Beniowski, to już jeden 
z ostatnich odcinków głów-
nych dróg przelotowych 
przez gminę, gdzie nie ma 

jeszcze chodnika. Przypo-
mnijmy, w tym roku powsta-
nie również chodnik wzdłuż 
ul. Krakowskiej w Bestwi-
nie od nowego ronda w kie-
runku Dankowic. – Od kilku 
lat systematycznie wykłada-
liśmy pieniądze na budowę 
chodników, właśnie z myślą 
o podwyższeniu bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców na 
drogach – dodaje. (łu) Nowy chodnik będzie budowany na odcinku od kościoła w Janowicach.
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SeNiorzy Nie próżNują
Wyprawa do term w Bukowinie Ta-

trzańskiej i Chochołowa, wycieczki do 
Jarosławca, Gilowic, Żywca, Libiąża, 

Pragi, Ołomuńca, a nawet na wielodnio-
wą eskapadę do Rumunii, Mołdawii i na 
Ukrainę, także zabawa andrzejkowo-bar-

bórkowa, świąteczne odwiedziny najstar-
szych seniorów w gminie Bestwina czy 
wreszcie uroczysty Dzień Kobiet – impo-
nująco w 2019 r. wyglądała działalność 
„Klubu Seniora” w Bestwinie.

Członkowie organizacji kierowanej 
przez Jana Rybskiego w czwartek 13 
lutego podsumowali miniony rok. Prze-
wodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik 
wręczył zasłużonym członkom statuetki 
„Senior Roku” ufundowane przez wójta 
Gminy Bestwina Artura Beniowskiego. 
Nagrody te otrzymali: Emilia Beck, Tere-
sa Beck, Czesława Kubiczek, Kazimiera 
Kubik, Franciszek Kozik. „Klub Seniora” 
w Bestwinie liczy obecnie 117 członków, 
nie tylko z Bestwiny. Wspierani są przez 
Urząd Gminy, jak również Gminny Ośro-
dek Kultury. – Jesteśmy pod wrażeniem 
aktywności naszych seniorów. Dlatego 
wspieramy ich działalność – wyjaśnia 
wójt Artur Beniowski. (SL)

memoriał karola rySzki
Po raz czwarty w Ka-

niowie w sobotę 15 lutego 
został zorganizowany Me-
moriał Karola Ryszki. To-
warzyski turniej piłkarski 
upamiętnia wybitnego dzia-
łacza LKS Przełom Kaniów 
Karola Ryszkę.

W tym roku  wyda -
r z e n i e  m i a ł o  w y m i a r 
szczególny, bowiem mi-
nęło 30 lat od powstania 
Klubu Kibica,  którego 
Karol Ryszka był współ-
założycielem.  Zawsze 
angażował  s i ę  w roz -
wój sportu w Kaniowie 
–  przypomnia ł  p rezes 
zarządu kaniowskiego 
klubu Grzegorz Wieczo-

rek, przybliżając życiorys 
patrona Memoriału.

W rozgrywkach wystą-
piło pięć drużyn: Oldbo-
je Przełomu, GKS Czarni 
Jaworze, Sajmax Inny Ze-
spół, LKS Mazańcowice 
i LKS Przełom Kaniów. 
W sumie stoczono dziesięć 
dwudziestominutowych pił-
karskich pojedynków. Naj-
więcej punktów zgromadził 
„Inny Zespół” i to on ode-
brał główne trofeum. Ko-
lejne miejsca zajęły ekipy 
„Przełomu”, „Czarnych”, 
z Mazańcowic i kaniow-
skich oldbojów. Przyznano 
również nagrody indywidu-
alne. (SL)Fo
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arTur bENiOWSKi,
wójt gminy bestwina:

Każdego roku dofinansowujemy 
wypoczynek dzieci i młodzieży. 
Zależy nam, aby spędzały ferie w 

bezpiecznych warunkach i miały 
ciekawe, rozwijające zajęcia. Tak 
było również tej zimy, która – co 
ostatnio już nie zaskakuje – nie 
sprzyjała zabawie na śniegu i 
świeżym powietrzu. Dzięki róż-
nym organizatorom, a więc rów-
nież zróżnicowanej ofercie, jaką 
przygotowali dla najmłodszych, 
odpoczywający uczniowie nie 
byli skazani na siedzenie w domu 
przed telewizorem. Duża ilość za-
jęć, wieloraka forma aktywności i 
nadzór dorosłych gwarantują, że 
dzieci odpoczną, a jednocześnie 
rozwiną swoje zainteresowania i 
umiejętności. a przede wszystkim 
zaspokoją potrzeby poznawania 
świata.
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W GOK nie brakowało zajęć muzycznych i rytmicznych.

Wiele emocji przyniosły poznawcze wycieczki po regionie.

W Muzeum głównym materiałem podczas zajęć było drewno. 
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rozbudowa Szkoły w świętoSzówce
Rozpoczyna się rozbudowa szkoły w Świętoszówce. Oprócz sal lekcyjnych przybędzie również stołówka.

Obecna szkoła zostanie 
rozbudowana o nowe skrzy-
dło oraz stołówkę szkolną. 
Nowe skrzydło powstanie na 
wolnej przestrzeni pomiędzy 
istniejącym budynkiem szko-
ły a kościołem, w tym celu 
należy wyburzyć istniejący 
budynek gospodarczy. Będzie 
miało 30 m długości i 11,5 
m szerokości, własne bezpo-
średnie wejście z zewnątrz, 
parter i dwa piętra. Na dwóch 
niższych kondygnacjach zo-
staną utworzone po 3 klasy 
lekcyjne, zaś na II piętrze – 
kolejne 3 pomieszczenia do 
zagospodarowania według 
potrzeb szkoły. Do gmachu 
głównego na poziomie par-
teru i I piętra będzie można 
przejść specjalnym łączni-
kiem.

Z kolei stołówka wraz 
z kuchnią zostanie wybu-
dowana w luce pomiędzy 
i s tn ie jącym budynkiem 

szkolnym a salą gimnastycz-
ną, to właśnie od strony wej-
ścia do sali będzie można 
wejść również do stołówki. 
Jednokondygnacyjny obiekt 
przeznaczony zostanie do 

obsługi ok. 150 uczniów, 
choć jednorazowo na jadalni 
będzie mogło przebywać ok. 
50 osób. Do kuchni będzie 
prowadziło osobne wejście 
od strony boiska. Elewacje 

obu nowych części zostaną 
kolorystycznie dostosowane 
do całości kompleksu szkol-
nego w Świętoszówce.

Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, inwestycja o war-

tości ponad 4,7 mln zł zosta-
nie pokryta z budżetu Gminy 
Jasienica. Budowa części dy-
daktycznej zakończy się do 
połowy przyszłego roku, sto-
łówki potrwa rok dłużej.

Ten  rok  szko lny  na -
ukę w Szkole Podstawowej 
w Świętoszówce rozpoczęło 
11 dzieci w oddziale przed-
szkolnym oraz 237 uczniów 
w podstawówce. (uGJ)

gmINA JAsIeNICA

JaNuSZ PiErZYNa,
wójt gminy Jasienica:

rozbudowa placówki w Święto-
szówce była konieczna, bowiem 
z powodu reformy oświaty w 
szkołach podstawowych przy-
były dwa dodatkowe roczniki. 
Należy zauważyć, że to jeden z 
tych rejonów naszej gminy, któ-
ry intensywnie się rozwija, z roku 

na rok przybywa mieszkańców w 
tej okolicy, toteż przewidujemy, 
że uczniów również będzie coraz 
więcej. Nowy obiekt umożliwi 
więc stworzenie dobrych warun-
ków do nauki także w kolejnych 
latach wszystkim uczniom, także 
kolejnych roczników.
To niejedyne miejsce w naszej 
gminie, gdzie po reformie oświa-
ty szkoły podstawowe okazały 
się zbyt małe, aby zapewnić od-
powiednie warunki dla uczniów. 
Najgorzej było w Międzyrzeczu 
Górnym. Tam w ciągu dwóch lat 
rozwiązaliśmy problem, dobu-
dowując segment dydaktyczny, 
teraz budujemy nową, większą 
salę gimnastyczną. Stopniowo 
będziemy rozbudowywać również 
inne wymagające tego szkoły.Nowa część dydaktyczna powstanie pomiędzy istniejącym budynkiem a bieżnią lekkoatletyczną.
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trzy Strażackie wozy

O trzy samochody strażackie, 
w tym dwa fabrycznie nowe, 
wzbogaciły się gminne jed-
nostki OSP.

– Pojazdy znacząco po-
prawią  moż l iwośc i  na -
szych druhów ochotników 
w niesieniu pomocy, zarówno 
w zabezpieczeniu przeciwpo-
żarowym, jak i w zakresie ra-
townictwa, przede wszystkim 
drogowego – wyjaśnia Janusz 
Pierzyna, wójt gminy Jasieni-
ca, a zarazem prezes gminne-
go Związku OSP.

Jednostka w Rudzicy 
wzbogaciła się o fabrycznie 
nowy wóz strażacki mar-
ki Scania P320. Auto o po-
jemności silnika 9,3 litrów 
należy do średnich wozów 
ratowniczo-gaśniczych, ma 
napęd na cztery koła, sze-

ścioosobową kabinę, dwu-
zakresową autopompę marki 
Godiva P2A2010 o wysokiej 
wydajności, działko dacho-
we i powiększony zbiornik 
na wodę. Na zakup z budże-
tu Gminy Jasienica wyłożo-
nych zostało blisko 470 tys. 
zł, po 200 tys. zł pochodzi 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, kolejne 50 
tys. z Wojewódzkiego Fun-
duszu, a 10 tys. zł stanowi-
ły środki własne strażaków 
z Rudzicy. Łącznie pojazd 
kosztował 930 tys. zł.

Z kolei do OSP w Świę-
toszówce trafił pojazd marki 
Renault D16, również okre-
ślany jako średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy. To tak-

że auto fabrycznie nowe, ute-
renowione, z sześcioosobową 
kabiną. Wyposażone zostało 
w moduł zarówno gaśniczy, 
jak i ratownictwa drogowe-
go. Ma zbiornik na wodę 
o pojemności 3 tys. litrów 
i osobny na środek piano-
twórczy o pojemności 300 l. 
Również wyposażone zostało 
w dwuzakresową autopompę 
marki Godiva P2A2010 o wy-
sokiej wydajności i działko 
dachowe. Ten wóz koszto-
wał ponad 821 tys. zł, z cze-
go z budżetu Gminy Jasienica 
pochodzi ponad 361 tys. zł, 
z MSWiA – 70 tys. zł, z fun-
duszy Komendy Głównej PSP 
100 tys. zł, z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach – 50 tys., zaś 
Narodowego – 240 tys. zł.

Z kolei dla jednostki OSP 
w Jasienicy wójt pozyskał 
z Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Bielsku-Białej bogato wy-
posażony wóz wsparcia tech-
nicznego marki Mercedes. 
Dysponuje ono tzw. HDS do 
podnoszenia roztrzaskanych 
aut, a także całym specjali-
stycznym wyposażeniem do 
ratownictwa drogowego. – 
Nasz gminny system ratow-
nictwa jest mocno związany 
również z bezpieczeństwem na 
międzynarodowej drodze eks-
presowej S52. Wzbogacenie 
naszego taboru pojazdów o sa-
mochód wsparcia technicznego 
znacznie ułatwi i przyspieszy 
udzielanie pomocy w razie wy-
padków drogowych zarówno na 
ekspresówce, jak i drogach na-
szej gminy – mówi wójt. (uGJ)

wiNda dla ośrodka 
zdrowia

Do końca maja potrwa 
budowa windy przy ośrodku 
zdrowia w Rudzicy.

O dobudowaniu windy do 
budynku myślano od dawna, 
podpisanie umowy i prace 
ruszyły na przełomie roku. 
– Z ośrodka zdrowia w Ru-
dzicy korzysta bardzo wielu 
mieszkańców, nie tylko jed-
nego sołectwa, ale i sąsied-
nich. Winda, która dotrze na 
każdy z poziomów budynku, 
znacznie ułatwi pacjentom 
dostęp do gabinetów lekar-
skich i zabiegowych – wy-
jaśnia wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna.

Liczący sobie już kilka-
dziesiąt lat obiekt przychod-
ni nie został zaprojektowany 
z myślą o osobach porusza-
jących się na wózkach czy 
w ogóle mających problemy 

z chodzeniem. Nawet, aby 
dostać się na parter, trze-
ba pokonać kilka schodów. 
Tymczasem gabinety zabie-
gowe i lekarskie znajdują 
się nie tylko na parterze, ale 
i na I piętrze. Winda, która 
z poziomu parkingu wwiezie 
pacjentów na parter, pierw-
sze oraz drugie piętro, gdzie 
znajduje się część mieszkal-
na, rozwiąże te problemy.

Zewnętrzna winda po-
wstaje z  tyłu budynku 
w miejscu, z którego łatwo 
jej wyjście połączyć z ko-
rytarzami poszczególnych 
kondygnacji. Obecnie trwa 
stawianie żelbetowego szy-
bu windy. Na jej postawienie 
z budżetu Gminy Jasienica 
przeznaczono blisko pół mi-
liona złotych. Prace potrwają 
do końca maja. (uGJ)
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Winda dotrze na każdą kondygnację ośrodka zdrowia.

… oraz nowy wóz marki Scania strażaków z rudzicy.
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Nowy wóz marki renault OSP Świętoszówka…

Fo
to

: o
sP

 rU
dz

ic
a



luty 2020

BESKIDZKA
gazeta 9

www.gazetabeskidzka.pl 

Sport bardzo ważNy
Coraz większe grono osób uprawiających sport, w szczególności dzieci i młodzieży, daje się zauważyć  

w Jaworzu. Takiego zainteresowania nie byłoby bez przychylności i wsparcia ze strony Gminy.

Początek roku przyniósł roz-
strzygnięcie konkursu na pro-
wadzenie działań w zakresie 
wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej oraz takich 
inicjatyw, które w największym 
stopniu służą młodemu pokole-
niu mieszkańców gminy. I tak 
środki na poziomie 35 tys. zł 
przyznane zostały dla Gminne-
go Klubu Sportowego Czarni 
na organizację klubowego jubi-
leuszu, kolejnej edycji pikniku 
„Zdrowo, bo sportowo”, a także 
zajęć sportowo-rekreacyjnych 
promujących zdrowy styl życia. 
Kwotę 25 tys. zł przydzielono 
Stowarzyszeniu Opatrzność na 
rodzinną parafiadę w Jaworzu. 
Dotację w wysokości 22 tys. zł 
otrzymało Stowarzyszenie Bieg 
po Zdrój, organizujące od kilku 
lat cieszący się olbrzymim po-
wodzeniem bieg. Z kolei nie-
co ponad 16 tys. zł trafiło do 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Goruszka, który zapewnia 
dzieciom i młodzieży z jawo-
rzańskich szkół zajęcia wpły-
wające na ich fizyczny rozwój 
oraz zdrowy tryb życia. 10 tys. 
zł to wsparcie dla UKS Dzie-
siątka na szkolenie młodych 
adeptów w łucznictwie, zaś po 
8 tys. zł uzyskały Stowarzy-
szenie Liga Morska i Rzeczna 
w związku z realizacją zada-
nia „Jaworzańscy ligowcy na 
polskich wodach” oraz Parafia 
Ewangelicko-Augsburska na te-
goroczne półkolonie dla dzieci.

Rozstrzygnięty został po-
nadto konkurs na realizację 
zadania dotyczącego sprzyja-
niu rozwojowi sportu. Dotację 
w kwocie 130 tys. zł na projekt 
„Rozwój fizyczny dzieci, mło-

dzieży i osób dorosłych oraz 
promocja kultury fizycznej 
poprzez prowadzenie zorgani-
zowanych form szkolenia spor-
towego, rozgrywek ligowych 
lub imprez o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym” otrzymał 
GKS Czarni. Największy klub 
w Jaworzu zorganizuje dzięki 
temu m.in. treningi piłkarskie 
dla grup wiekowych od przed-
szkolaków po seniorów, zaję-
cia piłki siatkowej, jak również 
sprzyjające upowszechnianiu 
aktywności fizycznej z osoba-
mi dorosłymi włącznie.

Tak znaczące środki, któ-
re w Jaworzu przekazywane 
są na sport i rekreację, dziwić 
nie mogą. Zwłaszcza, gdy spoj-
rzymy na coraz bardziej licz-
ne przedsięwzięcia na terenie 
gminy. GKS Czarni z roku na 
rok systematycznie się rozwi-
ja. W czołówce ligi okręgowej 
plasuje się piłkarska drużyna 
seniorska, a szkoląca młodych 
adeptów tej dyscypliny Black 
Football Academy obejmuje już 
ponad 200 zawodników w róż-
nym wieku. Klub postawił także 

na sekcję siatkówki dziewcząt, 
która okazała się jak najbardziej 
trafionym pomysłem.

Również inne jaworzań-
skie kluby cechuje spora ak-
tywność. Dla przykładu UKS 
Goruszka planuje zwiększyć 
zainteresowanie mieszkań-
ców tenisem stołowym i są 
na to duże szanse. Kiedy bo-
wiem przy okazji Święta 
Niepodległości w ub.roku 
przeprowadzono turniej ping-
pongowy chętnych do gry 
w różnym wieku pojawiło 
się mnóstwo.

Ogromne znaczenie dla 
rozwoju tego rodzaju dzia-
łań w gminie miało powstanie 
nowej hali sportowej. Już od 
pierwszych dni po jej otwar-
ciu, czyli połowy czerwca 2018 
roku, zaczęła tętnić życiem. Ko-
rzystają z niej przede wszyst-
kim kluby z Jaworza, ale nie 
tylko. Odbywają się tu zajęcia 
wychowania fizycznego – tak 
dla uczniów pobliskiej Szko-
ły Podstawowej nr 2, jak i SP 
nr 1. Podopieczni tej placówki 
w środy i piątki są do hali do-
wożeni autobusem, co finanso-

wo zabezpiecza Gmina. Swoich 
zwolenników znalazła szybko 
Jaworzańska Liga Futsalu. 
Niebawem ruszyć mają nato-
miast zorganizowane zajęcia 
w ramach sekcji wspinaczko-
wej. Specjalna do tego ścianka 
znajduje się od początku na wy-
posażeniu obiektu. Inną z form 
aktywności z tendencją roz-
wojową jest szkółka baletowa 
dla dziewczynek, zainicjowana 
w jaworzańskiej „dwójce”.

Nie sposób nie wspomnieć 
o regularnie trenujących w Ja-
worzu reprezentantach amp 

futbolu. To rodzaj piłki noż-
nej z udziałem zawodników po 
jednostronnej amputacji koń-
czyny dolnej. Zajęcia także dla 
dzieci i młodzieży są następ-
stwem trwającej już od kilku 
lat współpracy Gminy z eks-
traklasowym klubem Kulood-
porni z Bielska-Białej.

Nad całością przedsięwzięć 
związanych ze sportem i re-
kreacją czuwa obecnie w Ja-
worzu Wydział Sportu Urzędu 
Gminy, który utworzony zo-
stał w ślad za budową hali. 
Również na jego funkcjono-
wanie samorząd zabezpiecza 
niezbędne środki w budże-
cie. Do tego dochodzą inwe-
stycje w infrastrukturę, które 
każdego roku są realizowane. 
W ub.roku gruntownie zmo-
dernizowany został kompleks 
przy ulicy Koralowej, druży-
ny tu trenujące korzystają już 
m.in. z komfortowego zaple-
cza szatniowo-sanitarnego. 
Najbliższe plany przewidują 
z kolei oświetlenie terenu re-
kreacyjnego przy starym ba-
senie w Jaworzu. (Ma)

gmINA JAwOrze

raDOSłaW  
OSTałKiEWiCZ,
wójt gminy Jaworze:

Od kilku dobrych lat działania sze-
roko wpisujące się we wszelaką 
aktywność fizyczną są w gminie 
Jaworze bardzo poważnie trakto-
wane. Staramy się na miarę moż-
liwości stwarzać dogodne warunki 
naszym mieszkańcom i zachęcać 
ich do tego, aby sport chcieli 
uprawiać. Wcale nie mówimy tu 
o sporcie zawodowym, ale tym 
powszechnym, propagowanym 
już od najmłodszych lat.
Niewątpliwym strzałem w dzie-
siątkę okazała się w tym wzglę-
dzie budowa hali, która zdaje się 
być skrojona właśnie na miarę 
naszych potrzeb. Praktycznie 
każdego dnia od rana do wieczora 

można napotkać tu osoby w różny 
sposób zażywające sportu. Takie 
też było założenie, aby z obiektu 
korzystali przede wszystkim jawo-
rzanie, a idea sportu wszechstron-
nego znajdywała przełożenie na 
zdrowsze społeczeństwo.
Co może w tym wszystkim cieszyć 
szczególnie, to dające się zauwa-
żyć inklinacje do spędzania czasu 
na fizycznej aktywności wśród 
młodego pokolenia. Chętnie 
uprawiana jest piłka nożna, ale 
także tenis stołowy, siatkówka, 
koszykówka czy łucznictwo, coraz 
częściej również choćby sporty 
walki. Tak obranego kierunku 
nie zamierzamy zaniechać, stąd 
pokaźne środki z budżetu, które 
trafiają do klubów sportowych, 
stowarzyszeń i innych organizacji 
działających w Jaworzu.

małżeńSkie pół wieku
Medale za długoletnie po-
życie małżeńskie odebrało 
z rąk wójta gminy Rado-
sława Ostałkiewicza 17 par 
z Jaworza, które świętowały 
w ub.roku okazały jubileusz 
50-lecia wspólnego życia.

Pary obchodzące Złote 
Gody przybyły na uroczyste 
spotkanie w Domu Gminnym 
„Pod Harendą” w czwartek 
20 lutego niemal w komple-
cie. – Jestem zaszczycony, że 
mogę pogratulować i powin-
szować takiego jubileuszu. 
Przed wielu laty podjęliście 
wspólną decyzję, aby razem 
iść przez życie. W tym po-
stanowieniu wytrwaliście, 

dochowując przysięgi mał-
żeńskiej. W dzisiejszych 
czasach stanowić może to 
prawdziwy wzór do na-
śladowania dla młodszych 
pokoleń – zauważył wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz.

Wójt wraz ze swoją zastęp-
czynią Anną Skotnicką-Nędz-
ką oraz reprezentującymi 
Radę Gminy Zbigniewem 
Putkiem i Agnieszką Niebo-
rak wręczyli nie tylko meda-
le nadane przez prezydenta 
RP, ale również pamiątkową 
statuetkę ufundowaną przez 
Gminę oraz kwiaty. Składano 
także szczere życzenia zdro-
wia i kolejnych szczęśliwie 
spędzonych lat. Jaworzańską 

uroczystość uświetnił występ 
recitalowy muzyka operowe-
go Oskara Jasińskiego. Dla 
uczestników świętowania 
przygotowano poczęstunek, 
nie tylko obiad, ale i tradycyj-
ny tort oraz smaczne pączki.

Złote Gody w 2019 roku 
obchodzili: Elżbieta i Ro-
bert Bateltowie, Emilia i Ru-
dolf Czaderowie, Michalina 
i Jan Dobiszowie, Agnieszka 
i Stanisława Gańczarczyko-
wie, Marta i Jan Herokowie, 
Irena i Roman Honkiszowie, 
Teresa i Kazimierz Kisz-
czakowie, Wanda i Stefan 
Kusiowie, Anna i Henryk 
Legutowie, Jan i Ludmiła 
Młyńscy, Halina i Franci-

szek Strzelcowie, Małgorzata 
i Edward Idzikowscy, Irena 
Kiersztyn-Janowska i Mie-

czysław Janowski, Krystyna 
i Ryszard Klimowie, Mał-
gorzata i Teofil Tyrnowie, 

Genowefa i Stanisław Harę-
żowie, Ewa i Andrzej Mal-
cowie. (r)

Pary obchodzące jubileusz na pamiątkowej fotografii z wójtem radosławem Ostałkiewiczem oraz reprezentującymi 
radę Gminy Zbigniewem Putkiem i agnieszką Nieborak.
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gmINA KOzy

oSobowość wyłoNioNa
Po raz pierwszy w gminie Kozy przyznana zosta-

ła nagroda „Osobowość Roku”. To zaszczytne 

miano otrzymał Dawid Woskanian, zwycięzca 

telewizyjnego show „Top Model”.

Mieszkający w Kozach 
Dawid Woskanian, występu-
jąc w ub.roku w popularnym 
modowym programie, poka-
zał, że swoje marzenia reali-
zować można z powodzeniem 
pomimo różnych przeciwności 
losu. Do niedawna uczeń ko-
ziańskiego liceum, cierpiący 
na zespół Tourette’a, zaprezen-
tował się z doskonałej strony, 
zwyciężając w minionej edycji 
„Top Model”.

Wygrana w telewizyjnym 
show nie byłaby możliwa bez 
wsparcia mieszkańców gminy 
Kozy, którzy w poszczegól-
nych etapach wspierali swo-
jego krajana. – Jestem za to 
bardzo wdzięczny, bo podczas 
trwania programu widziałem 
i słyszałem, jak kozianie reago-
wali na mój występ. Wiem, że 
wiele osób trzymało za mnie 
kciuki i także głosowało – 
stwierdził Woskanian, odbie-

rając statuetkę i przyjmując 
gratulacje z rąk pomysłodaw-
cy konkursu wójta gminy Jac-
ka Kalińskiego.

Uroczysty wieczór wręcze-
nia prestiżowego wyróżnienia 
odbył się w Pałacu Czeczów. 
Wydarzenie okraszone zo-
stało występem muzycznym 
młodzieży, jak i krótką pre-
zentacją okazałej nagrody. 
Statuetkę rzeźbę wykonał 
zajmujący się metaloplastyką 
kozianin Dariusz Fluder.

Prócz Dawida Woskania-
na nominację do nagrody 
otrzymały również dwie ko-
biety. Justyna Kudelska za-
inicjowała w minionym roku 
powstanie Stowarzyszenia 
„Kozianki”, które prężnie 
działając idealnie wypełnia 
przestrzeń społeczną i poko-
leniową kobiet, mieszkanek 
Kóz. Latem współorgani-
zowała „Rodzinny Piknik 

z Pasją”, a jej projekt do-
stosowania placu zabaw dla 
dzieci niepełnosprawnych 
zyskał największe uznanie 
w premierowej edycji budże-
tu obywatelskiego w Kozach.

Joanna Lapczyk to z ko-
lei nauczycielka chemii oraz 
pedagog specjalny działający 
na rzecz prawidłowego pro-
cesu kształcenia w koziań-
skiej Szkole Podstawowej 

nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi. Organizuje zajęcia 
laboratoryjne dla uczniów 
z klas młodszych, przygoto-
wuje swoich podopiecznych 
do Olimpiady Promocji Zdro-

wego Stylu Życia, olimpiady 
z chemii oraz do konkursu 
z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy. Angażuje się 
ponadto w liczne przedsię-
wzięcia charytatywne. (M)

Dawidowi Woskanianowi, osobowości minionego roku w gminie Kozy, nagrodę wręczyli wójt Jacek Kaliński oraz 
przewodnicząca kapituły konkursowej bożena Sadlik.
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JaCEK KaLińSKi,
wójt gminy Kozy:

Nagroda osobowości została 
wprowadzona, aby wyróżniać 
tych kozian, którzy w sposób 
szczególny działają wśród 
lokalnej społeczności, a jed-
nocześnie przyczyniają się do 
promocji naszej gminy poza 
jej granicami. Jako wójt mam 
ogromną satysfakcję, że takich 
osób nie brakuje.
Dawid Woskanian dumnie 
reprezentował gminę Kozy, z 
którą się bardzo utożsamia. 
Także nominowane panie 
Justyna Kudelska i Joanna 
Lapczyk to postaci, które 
uznać należy za wyjątkowe. 
Kapituła konkursowa nie 
miała więc łatwego wyboru w 
podjęciu ostatecznej decyzji. i 
tak będzie mam nadzieję każ-
dego roku, a nasi mieszkańcy 
zasłużą na uznanie za doko-
nania w sferze kulturalnej, 
twórczej, naukowej, społecz-
nej, sportowej, samorządowej 
czy biznesowej.

drogowa iNNowacja
W Kozach powołana zo-

stała Społeczna Rada Bez-
pieczeństwa Drogowego, 
która przede wszystkim ma 
wpływać na poprawę bez-
pieczeństwa w ruchu dro-
gowym.

Wskazywanie pomy-
słów i rozwiązań rzutują-
cych na kluczowe kwestie 
bezpieczeństwa, doradzanie 
urzędnikom podczas podej-
mowania decyzji w zakre-
sie ruchu drogowego, ale 
też edukacja i zachęcanie 
mieszkańców do właści-
wych postaw – takie założe-
nia określono dla Społecznej 
Rady Bezpieczeństwa Dro-
gowego.

To bez wątpienia jedna 
z pierwszych tego rodza-
ju inicjatyw w skali woje-
wódzkiej w odniesieniu do 
gmin wiejskich. – Miesz-
kamy wspólnie w jednej 
społeczności i chcemy, by 
każdy z nas będąc pieszym 
czy kierowcą mógł w Ko-
zach czuć się w pełni bez-
piecznie. To wymaga pracy, 
edukacji, wzajemnego zro-
zumienia potrzeb innych, ale 
też często określenia i wy-
korzystania odpowiednich 
przepisów – tłumaczy Prze-
mysław Jakubowski, pomy-
słodawca przedsięwzięcia.

W składzie rady znala-
zło się dwóch policjantów 
– Mateusz Barabasz i Pa-
tryk Nowak, samorząd zaś 
reprezentują radny Rady 
Gminy Leszek Baścik oraz 
przedstawiciel Urzędu 
Gminy Sebastian Haręż-
lak. – Mamy sporo pomy-
słów, spostrzeżeń, którymi 
będziemy dzielić się z za-
rządcami dróg. Mamy na-
dzieję, że mieszkańcy także 
chętnie będą zgłaszać swoje 
potrzeby, wskazywać pro-
blemy, sugerować swoje 
rozwiązania. Wspólnymi 
działaniami możemy wy-
pracować,  oczywiście 
w obrębie obowiązujących 
norm prawnych, nowe, lep-
sze rozwiązania – mówi Ja-
kubowski.

Rada zaprasza jedno-
cześnie do współpracy 
wszystkich mieszkańców, 
bo też temat, jakim będzie 
się zajmować, dotyczy bez 
wyjątku ogółu koziańskiej 
społeczności. – Spostrze-
żeń, uwag, bądź też pytań 
związanych z drogami na 
terenie gminy Kozy nie 
brakuje. Nie zamierza-
my takich głosów pomi-
jać w naszych działaniach 
– zauważa wójt Jacek Ka-
liński. (M)

Nie tylko NawierzchNia

Szeroki zakres prac prze-
widuje rozpoczęta już prze-
budowa ulicy Pod Grapą 
w Kozach, na którą samorząd 
pozyskał dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych.

Po zakończeniu prac przy-
gotowawczych i porządko-
wych ruszyła wyczekiwana 
inwestycja na odcinku 581 
metrów. Roboty dotyczyć będą 
przebudowy konstrukcji jezdni 
oraz poboczy, a także moder-
nizację przepustu ramowego. 
Wykonana zostanie całkowi-
cie nowa nawierzchnia z masy 
asfaltowej. Brzegi przyległego 
potoku będą w ramach zadania 
umocnione siatkowo-kamien-
nymi koszami, przewidziano 
ponadto odwodnienie pasa 
jezdnego oraz przyległych 
do niego terenów. Co istotne, 
gruntownej modernizacji ule-
gnie oświetlenie wzdłuż prze-
budowanego odcinka drogi.

Tak rozbudowany zakres 
prac nie jest przypadkowy. – 
Chcemy w ten sposób zwięk-
szyć komfort korzystania 
z ciągów komunikacyjnych, 
ułatwić codzienne funkcjo-
nowanie pobliskim przedsię-
biorcom oraz mieszkańcom, 
ale również w znaczący spo-
sób podnieść poziom bez-
pieczeństwa kierowców 
i pieszych w rejonie trud-
nego skrzyżowania z ulicą 
Chmielową – wyjaśnia Mar-
cin Lasek, zastępca wójta 
gminy Kozy.

Całkowity koszt inwe-
stycji wyniesie około 2,6 
mln zł, z czego 1,12 mln 
zł stanowi dofinansowanie 
z krajowego Funduszu Dróg 
Samorządowych, o które 
Gmina skutecznie zabie-
gała. Termin zakończenia 
prac wyznaczono na sier-
pień. (rED)
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koperta życia 
dla SeNiorów
Zwiększenie bezpieczeństwa 
w przypadku zagrożenia ży-
cia i zdrowia to główny cel 
akcji „Koperta życia”, ak-
tywnie propagowanej przez 
koziański samorząd.

Akcja,  w którą  zaan -
gażował się Urząd Gminy 
w Kozach, kierowana jest 
w szczególności do osób 
w podeszłym wieku, schoro-
wanych, bądź też samotnie 
zamieszkujących na terenie 
gminy. Toteż podczas kolej-
nego spotkania z członkami 
Koła Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów 
w Kozach wójt gminy Jacek 
Kaliński wręczył seniorom 
specjalne koperty. W nich 
zamieszczone zostały karty, 
na których podaje się klu-
czowe informacje dotyczące 
posiadacza, a więc dane oso-
bowe, numer telefonu do bli-
skiej osoby, przebyte choroby, 
wreszcie zażywane leki oraz 
uczulenia. Tak skonstruowana 
koperta jest cennym źródłem 
danych dla służb ratunkowych 
w przypadku wystąpienia sy-
tuacji zagrażającej zdrowiu 
lub życiu. Ważne jest zatem 

umieszczenie „Koperty życia” 
w miejscu dobrze widocznym.

– Jak doskonale wiemy, 
w razie wypadku lub zasłab-
nięcia czasami liczy się każda 
sekunda, dlatego angażujemy 
się w projekt ważny dla bez-
pieczeństwa naszych seniorów 
– mówi wójt Jacek Kaliński. 
Dodaje, że dzięki podobnym 
kampaniom edukującym senio-
rzy w Kozach są bardzo dobrze 
zorganizowani. – O skuteczno-
ści różnych akcji może choćby 
świadczyć fakt, że przez kil-
ka ostatnich lat w Kozach nie 
udokumentowano przypadków 
oszustwa dokonanego metodą 
„na wnuczka” – podkreśla wójt.

W latach ubiegłych w gmi-
nie Kozy powodzenie przy-
niosła m.in. akcja „Aktywny 
senior”. Funkcjonowanie roz-
począł ponadto Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, prężnie dzia-
ła Koło Seniorów oraz Gmin-
na Rada Seniorów. „Koperta 
życia”, którą odebrać można 
w sekretariacie Urzędu Gmi-
ny lub w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, jest zatem 
kolejnym kierunkiem w akty-
wizacji wspomnianej grupy 
mieszkańców. (M)
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drogi wśród 
priorytetów

Bieżący rok przynieść ma realizację kolejnych ważnych inwestycji w Szczyrku, 

na których przeprowadzenie zagospodarowane zostały środki w budżecie 

miasta. Na pierwszy plan wśród przewidzianych zadań inwestycyjnych 

wysuwają się te związane z infrastrukturą drogową.

Kwotę ok. 700 tys. zł po-
chłonąć ma odbudowa ulicy 
Stromej. Prace w tym rejonie 
mają związek z prowadzoną 
w ostatnim czasie budową sieci 
kanalizacji. Także przesądzona 
jest modernizacja ul. Poziom-
kowej na odcinku długości 
blisko 200 m od przedszko-
la w Biłej aż do sygnalizacji 
świetlnej. Pomocne w wyko-
naniu inwestycji, równolegle 
z pieniędzmi z budżetu miasta 
na poziomie prawie 200 tys. zł, 
będzie dofinansowanie rzędu 
nieco ponad 120 tys. zł z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Szeroko zakrojonym działa-
niem, które rozpocznie się jesz-
cze w tym roku, będzie remont 
ul. Granicznej. Jedna z dwóch 
dróg dojazdowych do Szczyrku 
od strony Bielska zyska nową 
nawierzchnię, co pochłonie 
700 tys. zł środków własnych. 
Ta ważna inwestycja, zwłasz-
cza w perspektywie tworzenia 
w Skalitem centrum przesiad-
kowego, zrealizowana zostanie 
wspólnie z Powiatem Bielskim.

Zależnie od możliwości 
finansowych w trakcie roku 
przewidziany został również 
pierwszy etap remontu ul. 
Wrzosowej na Podmagurę. 
Wykonanie prac jest o tyle 
istotne, że obecny stan drogi 
pozostawia sporo do życze-
nia, a asfalt w znacznym stop-
niu jest już zniszczony.

Samorząd kontynuuje także 
wzmożone działania związa-
ne z regulacją stanu prawne-
go dróg gminnych. Temat ten 
dotyczy m.in. ul. Olimpijskiej 
oraz ul. Wczasowej. Dopiero 
po zakończeniu wspomnia-
nych procedur możliwa bę-
dzie modernizacja dróg, jak 
również ewentualne podjęcie 
starań o pozyskanie środków 
zewnętrznych na inwestycje.

Z kolei w trakcie przygotowa-
nia jest zadanie budowy chodnika 
wzdłuż ul. Salmopolskiej. Miej-
scem o szczególnym natężeniu 
ruchu jest tu odcinek od gondoli 
do ul. Skrzyczeńskiej, gdzie wy-
godnego chodnika zapewniające-
go bezpieczeństwo brakuje.

Środki własne zabezpieczo-
ne zostały w budżecie także 
na stworzenie centrum prze-
siadkowego w Skalitem. Ak-
tualnie w tej części Szczyrku 
prowadzone są prace przygoto-
wawcze terenu pod planowany 
parking dla samochodów.

Bieżący rok to również 
kontynuacja tworzenia obiek-
tów aktywności fizycznej 
i spędzania wolnego czasu 
dla mieszkańców. Pozytyw-
ny skutek przyniosły starania 
władz miasta o dofinansowa-
nie w ramach ministerialne-
go programu „Otwarte Strefy 
Aktywności”. Dzięki temu 
atrakcyjnie pod kątem rekre-
acji zagospodarowana zostanie 
przestrzeń przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 oraz w rejonie 
tartaku przy ul. Uzdrowisko-
wej. Warto dodać, że będą to 
kolejne tego typu miejsca. 
W ostatnich latach powsta-
ły m.in. chętnie uczęszczane 
place zabaw w centrum mia-
sta przy ul. Deptak nad Żylicą, 
w Skalitem nieopodal kempin-

gu czy w Salmopolu oraz si-
łownie zewnętrzne w centrum, 
Skalitem oraz Biłej.

Przyjęty budżet zawiera 
ponadto środki wygospoda-
rowane na niezbędne prace 
przy Szkole Podstawowej 
nr 2. W celu poprawy bez-
pieczeństwa wykonane bę-
dzie dojście do placówki od 
strony spokojnej ul. Wierz-
bowej, tam też będą mogły 
zatrzymywać się pojazdy, 
aby dzieci nie wysiadały przy 
ruchliwej ul. Myśliwskiej. 
W samej szkole planowana 
jest wymiana instalacji elek-
trycznej oraz podłóg w starej 
części budynku.

Inwestycyjny charakter 
będzie mieć także adaptacja 
pomieszczeń po banku na po-
trzeby Urzędu Miejskiego. 
Równolegle uporządkowane 
zostaną inne obiekty podległe 
miastu. (Ma)

gmINA szCzyrK

feStiwal świetNej 
zabawy

Kolejna edycja imprezy 
„SnowFest Festival” końcem 
lutego zawita do Szczyrku.

Wydarzenie w poprzed-
nich latach cieszyło się 
bardzo dużym zaintereso-
waniem, doskonale łącząc 
muzyczne brzmienia z wi-
dowiskowym sportem. To-
też i tym razem wsparcia dla 
jego przeprowadzeniu udzie-
liło miasto, przeznaczając 
z własnych środków 30 tys. 
zł na organizację imprezy. – 
To świetna promocja Szczyr-
ku. W dodatku wpisuje się 
w charakter naszego miasta, 
które zwłaszcza w okresie zi-
mowym tętni życiem – wyja-
śnia burmistrz Antoni Byrdy.

W piątek 28 i sobotę 29 
lutego podczas SnowFest 
Festival atrakcji będzie pod 
dostatkiem. Na terenie am-

fiteatru fani hip hopu, dru-
m’n’bassu, rapu i muzyki 
elektronicznej usłyszą m.in. 
takich artystów o międzyna-
rodowej renomie, jak Mos 
Def, Vitalic, Sigma, Shy FX, 
Kraak&Smaak czy Ejeca. Pol-
ska część muzycznego grania 
to przede wszystkim bijący 
rekordy popularności raper 
Sokół, jak i emanujący nie-
spożytą energią, stały bywalec 
szczyrkowskich odsłon Snow-
Fest Festival, zespół Łąki Łan.

Ciekawie będzie rów-
nież na pobliskim komplek-
sie skoczni Skalite, gdzie na 
specjalnie ustawionej arenie 
zmagań przewidziano wido-
wiskowe zawody freeskiingu 
i snowboardu. W Szczyrku 
pojawią się ponadto food-
trucki ze smacznym jedze-
niem dla każdego. (M)

pomoc uruchomioNa
Do rodziny osób poszko-

dowanych podczas grudnio-
wej tragedii w Szczyrku 
trafiła już częściowa pomoc.

W siedzibie Urzędu Mia-
sta doszło do spotkania 
z udziałem burmistrza Anto-
niego Byrdego. Najbliższej 
rodzinie tragicznie zmarłych 
w następstwie wybuchu gazu 
i zawalenia budynku przy 
ulicy Leszczynowej prze-
kazane zostały środki, które 
zebrano w kościele podczas 
mszy świętej pogrzebowej. 
To łącznie ponad 27 tys. 
zł. – Pieniądze te są bardzo 
potrzebne na najpilniejsze 
wydatki, a tych w obliczu 
zaistniałej sytuacji wciąż 
nie brakuje – mówi bur-
mistrz Szczyrku.

Wiadomo już także, że 
do końca czerwca poszko-

dowanej rodzinie przeka-
zane będą środki, które 
zbierane były tuż po trage-
dii poprzez specjalne konto 
Caritas Diecezji Bielsko-
-Żywieckiej. Do tego czasu 
spełnione zostaną wszelkie 
wymogi formalne, umoż-
liwiające przekazanie pie-
niędzy przelanych przez 
darczyńców z całej Polski.

Równocześnie konty-
nuowane jest porządkowa-
nie terenu po zawalonym 
budynku. Miasto zadbało 
o to, aby wywiezione zosta-
ło niespełna 700 ton gruzu 
z miejsca tragedii. – Pamię-
tajmy, że zniszczeniu uległ 
trzykondygnacyjny budy-
nek mieszkalny, więc to 
naprawdę olbrzymia ilość 
gruzu – zaznacza Antoni 
Byrdy. (r)
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aNTONi bYrDY,
burmistrz Szczyrku:

Mówiąc o budżecie na rok 2020 
trzeba w pierwszej kolejności 
zaznaczyć, że nie możemy do 
końca określić jego poziomu 
po stronie przychodów. Toczą 
się sądowe postępowania 
związane z zaskarżoną opłatą 
miejscową, nie zostały nato-
miast jeszcze złożone wszyst-
kie deklaracje z ośrodków 
narciarskich. Naczelny Sąd ad-
ministracyjny orzekł niedaw-
no, że wyciągi narciarskie nie 
są budowlami a urządzeniami, 
co w znaczny sposób rzutuje na 
wysokość podatku zasilającego 
budżet miasta. Z przekazaną 
nam interpretacją nie może-
my się zgodzić i sprawa będzie 
miała swój dalszy ciąg.
Przez lata, głównie z uwagi 
na bardzo wysokie koszty wy-
dzieleń geodezyjnych, mocno 
zaniedbany został temat re-
gulacji stanu prawnego dróg 
gminnych. Czynimy starania, 
aby z tymi trudnościami uporać 
się możliwie szybko, bo ma to 
bezpośredni związek z dofi-
nansowaniem modernizacji 
wielu dróg. a przecież właśnie 
infrastruktura drogowa stano-
wi istotną część inwestycyjną 
naszego budżetu, co też jest 
następstwem sporych potrzeb 
i oczekiwań samych mieszkań-
ców.

ul. Graniczna zostanie zmodernizowana z myślą o centrum przesiadkowym, jakie ma powstać w tym rejonie.

zd
Ję

cia
: M

ir
os

ła
w

 łU
ka

sz
Uk

Nowy dojazd do Szkoły Podstawowej nr 2 poprawi bezpieczeństwo najmłodszych w rejonie placówki.
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iNweStycje  
do koNtyNuacji

W przyjętym budżecie Gminy Wilamowice na rok 2020 nie zabrakło pieniędzy 

na inwestycje, ważne tak z punktu widzenia mieszkańców, jak i dalszych 

perspektyw rozwoju.

Zaplanowane zadania 
o charakterze inwestycyjnym, 
ogółem na poziomie blisko 
7,2 mln zł, w dużej mierze 
będą kontynuacją inwestycji 
rozpoczętych już wcześniej. 
Ponad 700 tys. zł pochło-
nie finalizacja budowy sali 
gimnastycznej z zapleczem 
przy Szkole Podstawowej 
w Dankowicach. W budże-
cie zabezpieczono także 1,67 
mln zł na dalszą przebudowę 
Wiejskiego Domu Kultury 
w Pisarzowicach. Również 
znaczne środki rzędu 1,33 
mln zł, przy wkładzie wła-
snym w wysokości przeszło 
300 tys., przeznaczono na roz-
budowę oczyszczalni ścieków 
wraz z budową kanalizacji sa-
nitarnej w Zasolu Bielańskim.

W zakresie infrastruktu-
ry drogowej realizowany bę-
dzie przede wszystkim trzeci 
etap przebudowy drogi po-
wiatowej w Hecznarowicach, 
którego wartość to 1 mln zł. 
Z kolei 385 tys. zł przewi-
dziano na budowę chodnika 
w ciągu ulicy Szkolnej w Pi-
sarzowicach. Na odnotowanie 
zasługuje ponadto stworzenie 
nowych punktów oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy za 
łączną kwotę 160 tys. zł.

Istotne miejsce wśród pla-
nowanych wydatków, dokład-
nie 900 tys. zł, zajmuje wykup 
gruntów przez gminę, m.in. 
przy ul. Brzozowej w Danko-
wicach i ul. Wojska Polskiego 
w Wilamowicach, ul. Polnej 
w Hecznarowicach, ul. Zaol-
zie w Starej Wsi, w rejonie 
ul. Kalwaryjskiej w Wilamo-
wicach oraz w centrum Pisa-
rzowic.

W trakcie roku przewi-
dziano również zagospodaro-

wanie terenu rekreacyjnego 
poprzez budowę placu zabaw 
w Wilamowicach. Na kwotę 
600 tys. zł w połowie składa-
ją się środki z budżetu gmi-
ny. To niejedyna inwestycja 
na obiekcie LKS Wilamowi-
czanka, zamontowane zosta-
ną tam także ogólnodostępne 
elementy małej infrastruktury 
do ćwiczeń na świeżym po-
wietrzu.

Wydatki budżetowe w bie-
żącym roku określono w ca-
łości na poziomie 89 mln zł. 
Najwięcej zostanie wyda-
ne na oświatę (29,6 mln zł) 

oraz świadczenia rodzin-
ne, w tym program „Rodzi-
na 500 plus” (29,2 mln zł). 
Stałe wydatki gminy to aż 
82,5 proc. wszystkich. Na 
dochody Gminy Wilamowi-
ce, oscylujące w granicy 86 
mln zł, składają się zwłaszcza 
świadczenia z przeznacze-
niem dla rodzin oraz podat-
ki od osób fizycznych, które 
w sumie stanowią niemal 60 
proc. dochodów. Co istotne, 
pomimo subwencji oświato-
wej w wysokości ok. 20 mln 
zł z własnego budżetu Gmina 
dopłacać musi 7 mln zł. (ra)

premia po raz kolejNy

Kolarze, którzy uczestni-
czyć będą w tegorocznej 
edycji wyścigu Tour de 
Pologne, ponownie zawi-
tają do Wilamowic.

– Stało się już niejako 
tradycją, że to jedno z naj-
ważniejszych sportowych 
wydarzeń w Polsce gości 
również na terenie gminy 
Wilamowice. Dla nas to 
świetna promocja, o czym 
przekonujemy się każdego 
roku – uważa wiceburmistrz 
Stanisław Gawlik.

W tym roku kolarski pe-
leton pojawi się w Wilamo-
wicach na trasie czwartego 
etapu, a więc w środę 8 lip-

ca. Przyspieszony termin 
Tour de Pologne, w porów-
naniu do pierwszej połowy 
sierpnia w poprzednich la-
tach, nie jest przypadkowy. 
Na przełomie lipca i sierp-
nia odbędą się Letnie Igrzy-
ska Olimpijskie.

Jak we wcześniejszych 
edycjach kolarze wjadą 
wpierw do Zasola Bielań-
skiego, następnie przemkną 
przez rynek w centrum Wila-
mowic, gdzie zlokalizowana 
będzie tzw. lotna premia, da-
lej zaś w kierunku Pisarzo-
wic. Właśnie moment, gdy 
kolarze walczą o bonifika-
ty czasowe podczas premii, 
będzie kulminacją wydarze-

nia w Wilamowicach. – Do 
premii, a przypomnę, że by-
liśmy już nagradzani za jej 
szczególnie profesjonalny 
charakter, zamierzamy się 
i teraz dobrze przygotować. 
Tak naprawdę to sportowe 
święto całej naszej gminnej 
społeczności, która tłumnie 
dopinguje kolarzy – zazna-
cza burmistrz Marian Trela.

Nadmienić należy, że rok 
ubiegły był pod tym wzglę-
dem pechowy. Na trasie wy-
ścigu, w przededniu etapu 
wiodącego przez gminę, je-
den z zawodników odniósł 
tragiczne w skutkach obra-
żenia. Zrezygnowano toteż 
z hucznej oprawy. (Ma)

SzkolNa wSpółpraca z węgrami

Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Hecznarowicach będzie 
realizować wspólne działania 
z węgierskim partnerem z Ki-
sújszállás. To efekt pozyskania 
dofinansowania w ramach pro-
jektu „Ponadnarodowa mobil-
ność uczniów”.

Hecznarowicka placówka 
jeszcze w ub.roku wystąpi-
ła ze stosownym wnioskiem 
do Fundacji Rozwoju Syste-
mu Edukacji. Przedstawiona 
koncepcja zyskała pozytyw-
ne opinie, w następstwie cze-
go na realizację rozmaitych 
inicjatyw przyznane zostało 
88.578 zł.

Projekt dotyczący uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego obejmował będzie szereg 
obszarów. Zajęcia pod okiem 
fachowej kadry pozwolą na 
pogłębienie wiedzy z zakresu 
kultury, historii, kulinariów, 
informatyki czy języka angiel-
skiego. Kluczowe znaczenie 
zyska wymiana polsko-wę-
gierska. Uczniowie z placów-
ki z Hecznarowic uczestniczyć 
będą w zagranicznych wy-
cieczkach, odwiedzając m.in. 
Budapeszt. W efekcie wspól-
nych działań powstaną także 
wydawnictwa, m.in. broszura, 
słownik i książka kucharska.

Jak podkreśla Maciej Żar-
ski, dyrektor ZSP w Hecz-
narowicach i jednocześnie 
koordynator projektu, przedsię-
wzięcia zaplanowane na okres 
dwuletni z całą pewnością oka-
żą się dla uczestników warto-
ściowe. – To kolejna doskonała 
sposobność do wszechstronne-
go rozwoju naszych uczniów – 
mówi dyrektor.

Warto odnotować, że już 
w latach wcześniejszych pla-
cówka brała udział w mię-
dzynarodowych inicjatywach, 
m.in. realizując projekt unijny 
„Rozwój edukacji w Gminie 
Wilamowice”. (M)

Szczegóły wyścigu omawiali burmistrz Marian Trela i jego zastępca Stanisław Gawlik z dyrektorem general-
nym  Tour de Pologne Czesławem Langiem oraz Przemysławem Niemcem, pochodzącym z Pisarzowic byłym 
kolarzem, a obecnie odpowiedzialnym za przygotowanie tras wyścigu.
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Młodzi Węgrzy nie tak dawno odwiedzili Polskę, gospodarze z gminy Wilamowice zorganizowali im m.in. 
wycieczkę na Szyndzielnię.
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W tym roku będą kontynuowane prace przy modernizacji Wiejskiego Domu 
Kultury w Pisarzowicach.

MariaN TrELa,
burmistrz Wilamowic:

Trzeba pamiętać, że dla samo-
rządów to dość trudny okres, 
bowiem z roku na rok przybywa 
zadań, tymczasem nie towarzyszą 
im subwencje z budżetu państwa. 
Myślę oczywiście przede wszyst-
kim o oświacie, do której w naszej 
gminie musimy dopłacać blisko 
jedną trzecią jej rzeczywistych 
kosztów.
Niemniej jednak będzie to kolejny 
rok inwestowania w różne dzie-

dziny naszego społecznego życia, 
aby kontynuować zrównoważony 
rozwój gminy Wilamowice. To dla-
tego kierujemy wydatki zarówno 
na drogi, jak i oświatę, ochronę 
środowiska, wychowanie fizyczne 
czy rekreację. Każdego roku udaje 
nam się sporo pieniędzy pozyskać 
z różnego rodzaju programów na 
konkretne inwestycje. Co warto 
przy tej okazji podkreślić, do takich 
starań trzeba być odpowiednio 
przygotowanym, zawczasu kom-
pletując niezbędną dokumentację.
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rarytaS  
goSpodyń

Sukcesem zakończył się 
udział delegacji z Dankowic 
w II Ogólnopolskim Konkursie 
Potraw Regionalnych i Trady-
cyjnych „Sercem gotowane”.

Do Lubczy w powiecie tar-
nowskim udały się panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Danko-
wic, które stanęły w konkurso-
we szranki kulinarne z innymi 
kołami z całego kraju. Praw-
dziwym rarytasem okazało 
się przygotowane przez grupę 

z Dankowic zagadkowe „go-
lonko z dramstika”. Potrawa 
ta uznana została za najsmacz-
niejszą, zdobywając pierwsze 
miejsce w ocenie specjalistów 
od potraw regionalnych.

Uzupełnieniem kulinarne-
go święta były występy ze-
społów i kapel ludowych, stąd 
obecność w Lubczy członków 
Zespołu Regionalnego „Dan-
kowianie”. (MGOK)
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więcej dobrego powietrza
W kilku gminach na terenie powiatu bielskiego wdrożony został ogólnopolski program  

„Czyste Powietrze”.

W tym roku w Wilamo-
wicach i Kozach ruszyły spe-
cjalne punkty przyjmowania 
wniosków od mieszkańców 
w ramach programu „Czyste 
Powietrze”. To następstwo na-
wiązania ścisłej współpracy 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. – 
To spore ułatwienie, bo do tej 
pory mieszkańcy ubiegający się 
o dofinansowanie, przykładowo 
na wymianę źródła ogrzewania, 
musieli składać wnioski osobi-
ście w Bielsku-Białej bądź Ka-
towicach – zgodnie nadmieniali 
podczas oficjalnego ogłoszenia 
punktów w swoich gminach 
burmistrz Wilamowic Marian 
Trela i wójt Kóz Jacek Kaliński.

Co istotne, punkty, któ-
re już funkcjonują, przyj-
mują mieszkańców głównie 
w związku z programem „Czy-
ste Powietrze”. Równocześnie 

są jednak miejscem konsultacji 
dotyczących innych przedsię-
wzięć wpisujących się w za-
gadnienia ochrony środowiska.

Z kolei gmina Wilkowice, 
jako jedna z dwóch w całym 
kraju obok gminy Zabierzów 
koło Krakowa, przystąpiła do 
pilotażowego projektu Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Akurat taki wybór nie 
był przypadkowy. To bowiem 

gminy wiejskie z przeważają-
cą zabudową jednorodzinną, 
usytuowane są na terenach 
o bardzo dużym stopniu zanie-
czyszczenia powietrza w kraju.

Cel nadrzędny w projekcie 
stanowi mobilizacja mieszkań-
ców do wymiany tzw. kop-
ciuchów i termomodernizacji 
domów w ramach programu 
„Czyste Powietrze”. – Zało-
żenie jest takie, aby w ramach 
dwumiesięcznego pilotażu 

wypracować optymalny mo-
del współpracy z samorząda-
mi, które są przecież najbliżej 
swoich mieszkańców i znają 
ich potrzeby – wyjaśnia prezes 
Funduszu Piotr Woźny.

Fundusz przy współpracy 
z gminami podjął się spraw-
dzenia tego, jak spotkania 
informacyjne i dyżury konsul-
tacyjne z fachowcami przeło-
żą się na skalę podjęcia przez 
mieszkańców działań, m.in. 
wymianę starego pieca, mo-
dernizację instalacji grzewczej, 
ocieplenie domu jednoro-
dzinnego czy wymianę okien 
i drzwi. – Przewidujemy po-
zyskanie dodatkowych bene-
ficjentów, którzy ze względu 
na brak wiedzy, obawę przed 
formalnościami czy brak mo-
bilności, do tej pory nie sko-
rzystali z programu „Czyste 
Powietrze” – informuje prezes 
Funduszu. (M)

traNSport  
będzie eko

Imponująca pula ponad 
250 mln zł przeznaczona 
zostanie na realizację pro-
gramu niskoemisyjnego 
transportu miejskiego w wo-
jewództwie śląskim. Jednym 
z beneficjentów wsparcia 
będą Goczałkowice.

Budowa centrów prze-
siadkowych, remonty in-
frastruktury dworcowej na 
terenie gmin, nowe miejsca 
parkingowe, także drogi 
oraz chodniki – to najistot-
niejsze z działań, jakie pro-
wadzone będą w następstwie 
wygospodarowania tak po-
kaźnych funduszy. Z łącznej 
kwoty przekraczającej 250 
mln zł, znaczną część sta-
nowią pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej, które wspomogą 
walkę ze smogiem.

– To kolejna bardzo 
ważna umowa dotyczą-
ca implementacji środków 
unijnych z myślą o trans-
porcie publicznym. Istot-
ny jest efekt, jaki chcemy 
wspólnie osiągnąć, a więc 
poprawa jakości życia w re-
gionie. Dlatego szczególnie 
koncentrujemy się na roz-
wiązaniach proekologicz-
nych, troszcząc się o lepszy 
stan powietrza – stwierdził 
marszałek województwa 

śląskiego Jakub Chełstow-
ski przy podpisywaniu sto-
sownych umów z gminami.

Środki w różnej wysoko-
ści trafią do pięciu gmin. Te 
największe do Gliwic, gdzie 
koszt prac szacuje się na ok. 
203 mln zł, przy unijnemu 
dofinansowaniu w wyso-
kości blisko 130 mln zł. 
Wsparciem objęte zosta-
ły także Tarnowskie Góry, 
Toszek i Sośnicowice.

Skorzystają  również 
Goczałkowice, tak chętnie 
odwiedzane w celach rekre-
acyjnych przez mieszkań-
ców Podbeskidzia i Śląska, 
realizując projekt zwiększa-
jący dostępność i atrakcyj-
ność transportu publicznego. 
Jedno z podstawowych za-
łożeń to zmniejszenie ruchu 
samochodowego w cen-
trum gminy i na trasach 
dojazdowych. Centrum 
przesiadkowe z prawdzi-
wego zdarzenia powstanie 
przy ulicy Parkowej, peł-
niąc funkcję zintegrowane-
go węzła komunikacyjnego 
z możliwością przesiadki 
np. z samochodu na pociąg 
lub rower. Gmina wyda na 
inwestycję ok. 4,8 mln zł, 
ponad połowa to pula unij-
na. (rED)

jerzyki Na komary
Wiosną w Czechowicach-
-Dziedzicach ruszy program 
montażu budek lęgowych dla 
jerzyków. Takie działanie ma 
istotnie przyczynić się do 
zmniejszenia ilość owadów 
na obszarze gminy.

Jerzyki to nieco więksi ku-
zyni jaskółek. Znaczną część 
swojego życia spędzają w po-
wietrzu, gdzie niemal przez 
cały czas polują. Zajmują się 
łowieniem uciążliwych dla lu-
dzi owadów – komarów, me-
szek i much. Każdy jeden ptak 
w przeciągu doby jest w stanie 
upolować nawet do 20 tysię-
cy owadów.

Jako, że w Polsce jerzy-
ki pojawiają się mniej więcej 
w połowie maja, to montaż 
budek lęgowych powinien 
odbywać się na wiosnę. Za-
trzymanie tych ptaków przez 

okres lata może przyczynić się 
do zmniejszenia uciążliwości, 
jakie powodują różnego typu 
owady. Przyjmuje się, że naj-
lepsze efekty daje montowa-
nie kilku budek obok siebie, na 
ścianach wysokich budynków 
z ekspozycją na otwartą prze-
strzeń, bo w takich warunkach, 
żyjące w koloniach jerzyki, 
gniazdują w naturze.

Gmina planuje zakupić 
ze środków własnych aż 200 
budek. Zostaną one następ-
nie rozlokowane głównie na 
budynkach placówek oświa-
towych oraz bloków miesz-
kalnych. Część z nich będzie 
przeznaczonych dla miesz-
kańców, którzy wyrażą chęć 
ich montażu na elewacjach 
i zagwarantują spełnienie 
odpowiednich warunków, 
by jerzyki mogły budki za-
siedlić. (ra)

Okolice Goczałkowic, zwłaszcza brzegi jeziora, przyciągają turystów 
swoim urokiem.
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droNy Nad jaworzem
Kilka różnych działań podjęła gmina Jaworze, aby chronić powietrze przed smogiem.  

Wśród nich są wymiana ostatniego wielkiego kotła węglowego oraz wykorzystanie drona.

– Kontynuujemy wdrażanie 
kolejnych działań w zakresie 
ochrony powietrza przed smo-
giem w ramach akcji „#Czy-
steJaworze” – wyjaśnia wójt 
Radosław Ostałkiewicz. Za-
powiada, że w tym roku znik-
nie ostatni „wielki truciciel”, 
a więc duży kocioł węglowy, 
który ogrzewa Szkołę Podsta-
wową nr 2 w Jaworzu Śred-
nim. – To ostatni budynek 
komunalny z ogrzewaniem wę-
glowym, w pozostałych kotły 
już zostały zmienione na eko-
logiczne – mówi.

W przypadku SP 2 kocioł 
węglowy zastąpiony zostanie 

przez urządzenie gazowe, które-
go koszt wyliczono na 860 tys. 
zł. To dość duży wydatek dla 
budżetu Gminy Jaworze, dla-
tego wójt zapowiada wniosek 
o dotację i pożyczkę z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. War-
to dodać, że obecnie na szkole 
oraz połączonym z nią Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śródlą-
dowej kończy się montaż paneli 
fotowoltaicznych, które istotnie 
wpłyną na gospodarkę energe-
tyczną obu tych instytucji.

Działaniem służącym po-
znaniu rzeczywistych rozmia-

rów zanieczyszczenia powietrza 
z węglowych kotłowni było 
również przeprowadzenie kon-
troli dymów z jaworzańskich 
kominów za pomocą drona. 
To efekt ubiegłorocznego pro-
jektu, zrealizowanego przez 
środowisko Jaworzańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku z budżetu obywatelskiego. 
Dron skontrolował obszar o po-
wierzchni ok. 3 km kw., łącz-
nie ok. 1380 budynków. Wśród 
nich szczegółowo zbadał 18 
budynków i wskazał 3 miej-
sca, co do których zachodziło 
podejrzenie spalania odpadów 
zabronionych. Kontrola pose-

sji nie potwierdziła odczytów, 
choć zauważono odpady skła-
dowane w pobliżu pieca.

Pierwsze wnioski są dość 
optymistyczne, przede wszyst-
kim z kontroli wynika, że 
mieszkańcy Jaworza nie palą 
śmieciami, a więc pampersami, 
oponami czy innymi odpadami. 
Ale badania potwierdziły też, 
że powietrze zatruwa węgiel, 
w mniejszym stopniu drewno, 
które są odpowiedzialne za wy-
soką emisję przede wszystkim 
pyłu PM10. Dodatkowo wśród 
sposobów spalania dominuje 
najgorszy – palenie od dołu, 
zamiast od góry.

– Potrzebne są kolejne 
badania, a Gmina Jaworze 
musi dalej wspierać wymia-
nę źródeł ciepła – podsumo-
wuje badania wójt Radosław 
Ostałkiewicz. Zapowiada 

jednocześnie szeroką akcję 
informowania o nakazie wy-
miany starych pieców, jaki 
systematycznie już od przy-
szłego roku będzie wprowa-
dzany. (rED)

patrole działają w leSie
Wspólne patrole policji 

i strażników Straży Leśnej po-
prawiają bezpieczeństwo tury-
stów, korzystających z uroków 
lasów Nadleśnictwa Bielsko.

Jak informuje Tomasz Ga-
węda, rzecznik prasowy Nad-
leśnictwa Bielsko, patrole 
Straży Leśnej Nadleśnictwa 
Bielsko prowadzone są cy-
klicznie wspólnie z policjanta-
mi Komendy Miejskiej Policji 
w Bielsku-Białej pod hasłem  
„Bezpieczny las”. Taką ak-
cję przeprowadzono m.in. 
w weekend 8 i 9 lutego w la-
sach Beskidu Małego i Śląskie-
go. Głównie zwracano uwagę 
na bezpieczeństwo turystów 
i osób postronnych tam prze-
bywających.

– Zapraszamy do lasu 
wszystkich, którzy chcą w nim 
spędzić swój wolny czas. Jest 
nam bardzo miło gościć tury-
stów, biegaczy, rowerzystów 
czy zwykłych spacerowiczów. 
Jednak również tutaj obowiązują 
zasady i przepisy, aby na łonie 
natury można było czuć się bez-
piecznie – mówi Piotr Kasprzyk, 
leśniczy leśnictwa Kamienica, 
na terenie którego znajdują się 

najbardziej popularne bielskie 
schroniska i szlaki.

Nierzadko cisza i spokój 
leśnych ostępów zakłócane są 
przez kierowców pojazdów te-
renowych, którzy poruszając 
się bezprawnie po lesie wyrzą-
dzają szkodę środowisku. Czę-
sto też stanowią zagrożenie dla 
turystów. Stąd akcje patrolo-
we „Bezpieczny las”, których 
celem jest uświadamianie, a w 
sytuacjach drastycznych rów-
nież wyciąganie konsekwencji 
wobec osób łamiących zakaz 
wjazdu do lasu pojazdami sil-
nikowymi. Upominane są rów-
nież osoby, które w sposób 
nieodpowiedzialny opieku-
ją się psami. Należy przypo-

mnieć, że w lesie psy powinny 
być prowadzone na smyczy, 
aby nie stanowiły zagrożenia 
dla ludzi oraz innych zwierząt.

Patrole strażników leśnych 
prowadzone wspólnie z poli-
cjantami są skuteczniejsze, bo-
wiem policja posiada znacznie 
szersze uprawnienia od Służby 
Leśnej do zatrzymywania i ka-
rania sprawców wykroczeń. Co 
równie ważne, obecność mun-
durowych na szlakach tury-
stycznych działa prewencyjnie.

Wiosną, jak co roku, po-
dobne akcje planowane są 
również na terenie Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej i tu-
rystycznych nadleśnictwach 
Opolszczyzny. (Nb)

Sto kolejNych pieców
W tym roku z budynków 
w gminie Bestwina zniknie 
kolejnych 100 starych pie-
ców węglowych. Co szcze-
gólnie powinno cieszyć, 
w zdecydowanej większo-
ści zostaną zamienione na 
urządzenia gazowe.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, 
to kolejny rok intensyw-
nego programu wymiany 
starych kopciuchów, pro-
wadzony od 2017 r. Gmi-
na dopłaca właścicielom 
domów do wymiany 5 tys. 
zł, przy czym nie więcej niż 
50 proc. kosztów. Każdego 
roku zakłada się, że aż 95 
nowych urządzeń powinno 
być opalane gazem, a tyl-
ko 5 może być na węgiel, 
przy czym taki kocioł musi 
spełniać wymogi 5 klasy 
wydajności. Okazuje się, 
że te proporcje odpowiadają 
rzeczywistemu zapotrzebo-
waniu miejscowej społecz-
ności. – Różnica w cenie 
opału nie jest już tak zna-
cząca, jak kiedyś, a wygody 
przy wykorzystaniu pieców 

gazowych nie da się nawet 
porównać z kotłami węglo-
wymi najnowszej generacji 
– mówi Artur Beniowski.

Pieniądze na dofinanso-
wanie wymiany pochodzą 
z budżetu Gminy, która na 
ten cel zaciąga pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach. Wójt podkreśla, że 
to korzystna transakcja, bo-
wiem pożyczki nie trzeba 
zwracać Funduszowi, o ile 
pieniądze zostaną wykorzy-
stane na kolejne przedsię-
wzięcia ekologiczne.

W obecnym programie do 
tej pory zostało wymienio-
nych 300 pieców, podobną 
liczbę wymieniono podczas 
realizacji wcześniejszego pro-
jektu w latach 2007-2009. Do 
tego należy doliczyć wymia-
ny dokonane przez właścicieli 
bez pomocy dofinansowania 
z budżetu Gminy. – Wyraź-
nie widać poprawę, ale to pod 
koniec roku dokonamy podsu-
mowania, aby zorientować się, 
ile jeszcze pieców należy wy-
mienić i jaka skala pomocy ze 
strony Gminy będzie potrzeb-
na w kolejnych latach – mówi 
Artur Beniowski. (łu)
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Na początku roku nad kominami Jaworza pojawił się dron.
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Nagrody dla Sportu i kultury
Tradycyjnie w pierwszych tygodniach roku bielskie Starostwo Powiatowe organizuje spotkania ze środowiskiem sportowym regionu  

oraz twórcami i animatorami kultury.

Spotkania te służą pod-
s u m o w a n i u  o s i ą g n i ę ć 
i działalności w tych dwóch 
dziedzinach za rok poprzed-
ni, są także okazją do nagro-
dzenia przez starostę Andrzeja 
Płonkę w towarzystwie prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Bielskiego Jana Borowskie-
go najlepszych i najbardziej 
zasłużonych w swoich kate-
goriach. W tym roku Nowo-
roczne Spotkanie Środowiska 
Sportowego Powiatu Bielskie-
go zostało zorganizowane 
w środę 26 stycznia, zaś No-
woroczne Spotkanie z Twór-
cami i Animatorami Kultury 
w piątek 7 lutego.

SpotkaNie środowiSka 
Sportowego

Aż 48 młodych sportow-
ców i 20 trenerów znalazło 
się w gronie wyróżnionych za 
szczególne dokonania. Z gro-
na zawodniczego zebrani okla-

skiwali przede wszystkim duet 
uznany za olimpijskie nadzie-
je powiatu bielskiego. To pły-
waczka UKS Victorii Kozy 
Maja Malarz, multimedalistka 
pływackich imprez w katego-
riach juniorskich, oraz upra-
wiający skok o tyczce w UKS 
Olimp Mazańcowice Adrian 
Kupczak, który zarówno w ha-
lowych, jak i letnich zmaga-

niach ogólnopolskich wśród 
juniorów młodszych nie miał 
sobie równych.

Raz jeszcze okazało się, że 
sport w powiecie bielskim ce-
chuje wielość z powodzeniem 
uprawianych dyscyplin. Wła-
ściwie realizowany jest pro-
ces szkolenia – co przyznane 
nagrody niejako potwierdzają 
– w kajak polo, kajakarstwie, 

badmintonie, tenisie stoło-
wym, judo, lekkiej atletyce, 
piłce ręcznej czy sportach siło-
wych. Zabraknąć co jasne nie 
mogło przedstawicieli sportów 
zimowych, a więc skoków nar-
ciarskich, kombinacji norwe-
skiej, biegów narciarskich 
i narciarstwa alpejskiego. 
W przeważającej większo-
ści to uczniowie Szkoły Mi-

strzostwa Sportowego Szczyrk 
z siedzibą w Buczkowicach, 
dla której organem prowadzą-
cym jest Powiat Bielski.

Pamiątkowe statuetki z rąk 
starosty i przewodniczącego 
otrzymali szkoleniowcy, któ-
rzy swoim wkładem pracy 
przyczyniają się do znaczących 
osiągnięć. Gratulacjom i ży-
czeniom nie było także końca 

pod adresem Zbigniewa Bane-
ta, prezesa LKS Klimczok By-
stra, świętującego w tym roku 
80. urodziny, a kierującego 
klubem wychowującym całe 
pokolenia znakomitych spor-
towców od 37 lat.

SpotkaNie z twórcami 
i aNimatorami kultury

W tym roku wyróżnionych 
zostało ponad 30 osób zasłużo-
nych dla kultury powiatu biel-
skiego. Wśród nich znalazł się 
m.in. Antoni Gluza ze Szczyr-
ku, wychowawca i animator 
muzyczny, który otrzymał me-
dal „Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis”. Dyplomy Honorowe 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego trafiły do Alek-
sandry Stępień oraz Barbary 
Waldek-Szwarc.

Nagrodzono również: 
z gminy Bestwina Karola Kó-
skę oraz Grzegorza Bobonia, 
Piotra Magę z Czechowic-
-Dziedzic, Krzysztofa Czade-
ra, mieszkańca Jaworza silnie 
związanego pracą twórczą 
z gminą Jasienica, Irenę Ste-
klę z Jaworza, z Kóz Czesła-
wa Baneta oraz Pawła Sablika, 
z gminy Porąbka Józefę Baka-
larską, a także Stanisława Ka-
jora, ze Szczyrku Marię Bugaj 
oraz Rafała Gluzę, z gminy 
Wilamowice Renatę Nycz oraz 
Teresę Nykiel, z gminy Wilko-
wice Aleksandrę Nykiel, Jac-
ka Kowalczego, a także Artura 
Strąka. Doceniono również 
Zbigniewa Micherdzińskiego.

Starosta podziękował rów-
nież członkom Kapituły Na-
grody im. ks. J. Londzina: 
Alinie Świeży-Sobel, prof. 
Annie Węgrzyniak, ks. Igna-
cemu Czaderowi, Romanowi 
Migdałowi oraz Bogdanowi 
Kocurkowi, a także osobom, 
które współorganizowały ze 
Starostwem Powiatowym wy-
darzenia kulturalne: Władysła-
wowi Szczotce, Aleksandrowi 
Nowakowi, Annie Wlazło, 
Monice Berneckiej-Capucie 
i Bożenie Jakubiec. (r)
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Z gminy Wilamowice wyróżnienia otrzymali renata Nycz, Teresa Nykiel, a także aleksander Nowak. Na zdjęciu 
m.in. ze starostą andrzejem Płonką oraz burmistrzem Wilamowic Marianem Trelą.

antoni Gluza otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria artis”.

Nagrodzeni Krzysztof Czader i irena Stekla z wójtem Jaworza radosławem 
Ostałkiewiczem.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania z udziałem twórców i animatorów kultury powiatu.

Prezes LKS Klimczok bystra Zbigniew banet został uhonorowany przez 
powiatowe władze przy okazji swoich urodzin.

Pływaczka Maja Malarz i tyczkarz adrian Kupczak to dwie olimpijskie 
nadzieje na przyszłość.

Wśród wyróżnionych znalazły się kajakpolistki z Kaniowa, w tym m.in. 
Sandra Pilarz.

bardzo liczne grono nagrodzonych sportowców i trenerów to czytelny sygnał, że sport w powiecie ma się dobrze.


