
BESKIDZKA
gazeta

RoK XViii/NR 11 (224) listopad 2022
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BEZpŁatNE pisMo pRoMoCYJNE

Kończą się tegoroczne 
budowy i modernizacje
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Region docenił rolę sportu i integracji społecznej

 
str. 3, 9

nagroda ksiĘdza londzina
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świĘtowanie na biało-czerwono
W wielu miejscach pamięci w regionie odbyły się 
11 listopada obchody 104. rocznicy Święta Niepod-
ległości. Patriotyczne uroczystości miały zróżnico-
wany charakter. Pod pomnikami składano kwiaty 
i wieńce, dumnie wybrzmiewał „Mazurek Dąbrow-
skiego”, występy artystyczne pełne były elemen-
tów z Ojczyzną związanych, nie zabrakło również 
umiejętnego połączenia wyjątkowo radosnej 
okoliczności z akcentem sportowo-rekreacyjnym.

str.  2, 5, 6, 8, 9
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Podsumowanie trzech lat
12 listopada 2019 r. rozpo-
częła się IX kadencja Sej-
mu. Poseł Małgorzata Pępek 
z Platformy Obywatelskiej 
została wtedy wybrana 
przez mieszkańców powia-
tu bielskiego, cieszyńskiego, 
pszczyńskiego i żywieckiego 
oraz miasta Bielsko-Biała. 
Podsumujmy trzy lata pra-
cy w Parlamencie.

Jakie były te  trzy lata 
bieżącej kadencji Sejmu 
z pani perspektywy?

Chciałam raz jeszcze po-
dziękować 17 914 osobom, 
które zaufały mi 3 lata temu 
i oddały na mnie głos. Cie-
szę się, że mogę pracować na 
rzecz naszego regionu i jego 
mieszkańców. Praca posłanki 
opozycji nie jest łatwa, ale 
daję z siebie wszystko, aby 
was nie zawieść.

Ostatnie trzy lata były cza-
sem wielu wyzwań, z który-

mi musi mierzyć się nasz 
kraj. Był to czas zmagania 
się z pandemią oraz skutka-
mi wojny w Ukrainie, za-
równo tymi społecznymi, 
jak i gospodarczymi. Jest to 
też czas wciąż pogłębiającego 
się kryzysu praworządności 
i demokracji, kryzysu praw 
człowieka oraz naszych re-
lacji z Unią Europejską, do 
której doprowadza rząd. Dla 
parlamentarzystów był to 
okres, gdy ponad rok musie-
li pracować w formie zdalnej. 
Mimo to udało się utrzymać 
dobre tempo pracy i wysoką 
aktywność poselską.

Patrząc na sejmowe staty-
styki, mijający czas może 
pani zaliczyć do udanych. 
W zestawieniu, które mo-
żemy zobaczyć na stronie 
sejmowej, wynika, że jeże-
li chodzi o ilość wystąpień, 
plasuje się pani w pierwszej 

dziesiątce wśród wszystkich 
460 posłów. Wrażenie robi 
również liczba złożonych 
interpelacji czy 99.78 proc. 
udziału w głosowaniach.

Zgadza się, bowiem praca 
w parlamencie to nie tylko 
same komisje, to również 
ważne podkomisje s tałe 
i nadzwyczajne, delegacje 
i grupy bilateralne, a tak-
że zespoły parlamentarne. 
Z mównicy sejmowej wy-
stępowałam 317 razy, złoży-
łam blisko 500 interpelacji 
oraz liczne zapytania, pyta-
nia w sprawach bieżących 
oraz oświadczenia posel-
skie. Co roku wnoszę także 
bardzo ważne poprawki do 
ustaw budżetowych, istot-
nych z punktu widzenia na-
szego regionu. Nie byłoby 
tego, gdyby nie Państwo. 
Otrzymuję liczne opinie 
i postulaty dotyczące np. 
zmian ustawodawczych czy 
sytuacji społecznej. To za-
angażowanie naszych miesz-
kańców w sprawy zarówno 
kraju, jak i tematy lokalne, 
dają mi możliwość tak czę-
stych wystąpień z mówni-
cy sejmowej.

Dużą wagę przywiązu-
je pani również do pracy 
w okręgu. Jak ten mijający 
czas wpłynął na działalność 
w regionie?

Jest dla mnie niesłycha-
nie ważne, aby mieszkańcy 
mogli się do mnie zwrócić 
w istotnych dla nich sprawach, 
dlatego w swoich biurach po-
selskich regularnie spotykam 
się z osobami, które przycho-
dzą ze swoimi problemami. 
W trakcie bieżącej kadencji 
przyjęłam już kilkuset intere-
santów. Podjęłam blisko 350 
pisemnych interwencji, ape-
li i zapytań w imieniu swo-
ich wyborców.

Ponad 400 osób skorzy-
stało także z comiesięcznych 
bezpłatnych porad prawnych, 
udzielanych w moich biurach. 
Liczba ta pokazuje, jak bar-
dzo duże jest zapotrzebowa-
nie na tego typu nieodpłatną 
pomoc, szczególnie w cza-
sach wszechobecnej droży-
zny, z którą mamy obecnie 
do czynienia. W swojej pracy 
kieruję się zasadą dostępno-
ści. Drzwi moich biur po-
selskich są zawsze otwarte 
dla mieszkańców.

Z jakimi problemami naj-
częściej przychodzą do 
pani interesanci?

Są to sprawy przeróż-
ne. Mniejsze i większe, lecz 
wszystkie równie ważne. 
Najczęściej dotyczą jednak 
wyjaśniania obowiązują-
cych przepisów i doradztwa 
w przygotowywaniu pism do 
właściwych organów i insty-
tucji, a także poszukiwania, 
w oparciu o regulacje prawne, 
najkorzystniejszych dla zgła-
szających się osób rozwiązań. 
Sporą grupę stanowią sprawy 
związane z przedłużającymi 
się procedurami administra-
cyjnymi oraz te z zakresu 

pomocy społecznej, na przy-
kład przy ustalaniu świadczeń 
z ZUS. Pochwalę się, że zde-
cydowana większość z nich 
zakończyła się sukcesem. 
Uważam, że poseł powinien 
być dla ludzi i działać na ich 
rzecz, a ma do tego prawne 
możliwości, z których korzy-
stałam przy podejmowaniu in-
terwencji. 

Patrząc na mijającą kaden-
cję należy pamiętać, że przed 
nami jeszcze rok ciężkiej 
pracy, która mam nadzieję 
zaowocuje naszym zwycię-
stwem w 2023 roku. Zmia-
na jest możliwa i wspólnie 
jej dokonamy.

AktuAlności

z Prac Poselskich

z Prac Poselskich

Zapraszam do biur poselskich w Żywcu przy ul. Rynek 21 (tel. 33 861 
00 33) i Bielsku-Białej przy ul. 11 listopada 7 (tel. 513 010 737), w któ-
rych udzielane są również bezpłatne porady prawne dla wszystkich 
zainteresowanych. Zarówno ja, jak i moi współpracownicy jesteśmy 
do Państwa dyspozycji. 

Poseł Małgorzata Pę-
pek należy do grona 
najbardziej  praco -
witych parlamenta-
rzystów w Polsce. W 
obecnej kadencji Sej-
mu wystąpiła z mów-
nicy 317 razy, plasując 
się na 8 miejscu wśród 
wszystkich 460 posłów 
i złożyła już ponad 490 
interpelacji. Wiele z 
nich dotyka proble-
mów, z jakimi bory-
kają się mieszkańcy 
naszego regionu.

Wydawca i skład: Medio Press Adam Kliś, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 29. Strona internetowa: www.gazetabeskidzka.pl, e-mail: redakcja@gazetabeskidzka.pl.  Redaktor Naczelny: Marcin Nikiel.  
Z-ca Redaktora Naczelnego: Mirosław Łukaszuk. Redaguje: Zespół. Kontakt z redakcją: tel. 510-123-382. Druk: Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec.  Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

medale i Puchary na niePodległość

Młodzi mieszkańcy Szczyr-
ku z miejscowych placówek 
oświatowych wzięli udział 
10 listopada w „Biało-czer-
wonym biegu pod Skrzycz-
nem”. – To było aktywne 
Święto Niepodległości, które 
elementy patriotyczne świet-
nie połączyło z pożytecznym 
spędzeniem czasu – mówi 
poseł Przemysław Drabek, 
który wydarzenie objął ho-
norowym patronatem.

Biegowa impreza rozpoczę-
ła się na stadionie lekkoatle-

tycznym Centralnego Ośrodka 
Sportu – Ośrodka Przygoto-
wań Olimpijskich w Szczyr-
ku. Uczniowie zgromadzili się 
licznie na starcie, zanim ruszy-
li na trasę skorzystali z moż-
liwości wspólnej rozgrzewki 
z reprezentantkami Polski ju-
niorek w lekkiej atletyce. Prze-
biegając w pobliżu obiektów 
sportowych dzieci i młodzież 
dotarli na metę, zlokalizo-
waną na placu św. Jakuba 
w centrum miasta. W nagrodę 
wszyscy kończący bieg otrzy-
mali okolicznościowy medal. 

Punktualnie o godzinie 11:11 
wybrzmiał donośnie „Mazu-
rek Dąbrowskiego”, następnie 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1, organizującej tego 
dnia tradycyjny „Marsz Rado-
ści z Niepodległości”, zapre-
zentowali program artystyczny 
z patriotycznym przesłaniem.

Radosnym momentem było 
także wręczenie nagród. Okazałe 
trofea z rąk posła Przemysława 
Drabka otrzymały reprezentacje 
placówek oświatowych uczest-
niczących w wydarzeniu, a więc 
szkół podstawowych oraz przed-

szkola. Statuetki oraz nagrody 
rzeczowe przyznano również 
uczniom i uczennicom za czo-
łowe miejsca w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych 
„Biało-czerwonego biegu pod 
Skrzycznem”, dofinansowane-
go ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Dodatkowym akcentem 
towarzyszącym 104. rocz-
nicy obchodów Święta Nie-
podległości było symboliczne 
oddanie hołdu walczącym 

przed laty o wolność Ojczy-
zny poprzez złożenie kwiatów 
w dwóch miejscach pamię-
ci – pod pietą upamiętniającą 
żołnierzy VII Okręgu Narodo-
wych Sił Zbrojnych Zgrupowa-
nia „Bartek”, którzy walczyli 
o wolną Polskę w latach 1944-
1947, oraz na terenie Parku 
Zwierzyniec przy pomniku 
i obelisku poświęconym ofia-
rom I i II wojny światowej.

– Tego rodzaju inicjatywy 
mają swoją niezaprzeczal-

ną wartość. Skutecznie łączą 
aktywność fizyczną i popu-
laryzację zdrowego trybu ży-
cia wśród młodego pokolenia 
z integracją społeczną i pogłę-
bianiem postaw patriotycz-
nych. Nie trzeba dziś nikogo 
przekonywać, jak ogromną 
wartością jest Niepodległość 
i pamięć o tych, którzy przez 
lata o wolną Ojczyznę walczyli 
– podkreśla Przemysław Dra-
bek, poseł Prawa i Sprawiedli-
wości. (MA)
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Poseł Przemysław Drabek pogratulował placówkom oświatowym ze Szczyrku, które w znakomitej frekwencji 
wzięły udział w patriotycznym świętowaniu.

Około 200 uczniów przystąpiło do rywalizacji biegowej w przededniu obchodów Święta Niepodległości.
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powiAt bielski

londzin dla klubu
Tego jeszcze w historii najważniejszego w powiecie bielskim wyróżnienia nie 

było! Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina trafiła  

po raz pierwszy do kandydata zbiorowego – Ludowego Klubu Sportowego 

Klimczok Bystra.

Na scenie Bielskiego Cen-
trum Kultury zaprezentowało 
się 10 kandydatów, nomino-
wanych przez każdą gminę 
powiatu bielskiego. – Spo-
tykamy się co roku, aby po-
kazać naszych mieszkańców 
społeczników. Często niewi-
doczni, wykonują pracę dla 
całych społeczności w zaci-
szu swojego domu, klubu czy 
domu kultury. Cieszymy się, 
że ich mamy, stanowią bowiem 

o bogactwie naszego regionu. 
Nagroda to docenienie ich roli 
– mówi Andrzej Płonka, staro-
sta bielski.

LKS Klimczok Bystra to 
pierwszy klub sportowy, który 
w naszym regionie został za-
łożony na terenach wiejskich. 
W tym roku świętuje 100-lecie 
działalności. – Tak trudnego 
wyboru już dawno nie mieli-
śmy. Jest to podziękowanie za 
zaangażowanie kilku pokoleń 

– uzasadniała przewodnicząca 
kapituły nagrody Alina Świeży-
-Sobel. Jak podkreślała dzien-
nikarka i krewna ks. Londzina, 
LKS Klimczok Bystra nie tyl-
ko wychowuje olimpijczyków, 
ale przede wszystkim kształtuje 
młodych ludzi. – Nie o gwiazdy 
tu przede wszystkim chodzi, ale 
o troskę o wspólne dobro, ja-
kim jest wychowywanie dzieci 
i młodzieży – dodaje.

Dzięki działalności dzia-
łaczy klubowych powstały 
kompleks skoczni narciarskich 
w Bystrej, trasy do narciarstwa 
biegowego na Magurce Wilko-
wickiej czy sala gimnastyczna 
w Bystrej. Co roku organizo-
wane są ważne wydarzenia 
sportowe, a siedziba klubu 
zwana Klimczokówką służy 
wszystkim mieszkańcom gmi-
ny Wilkowice.

Obecnie dominującą sek-
cją w klubie jest narciarstwo 
klasyczne, a Polskę reprezen-
tują wychowankowie klubu: 
skoczek narciarski Jakub Wol-
ny oraz jego młodsi koledzy 
Jan Habdas i Kacper Toma-
siak, nazywani polskimi na-

dziejami. Nie zapominamy 
o tych, którzy rozsławiali Be-
skidy w przeszłości. Byli to 
m.in. Irena Piela, biegaczka 
narciarska i olimpijka z Inns-
brucku z 1976 r., Agnieszka 
Szymańczak i Paweł Klisz, 
olimpijczycy z Soczi z 2012 
r., Łukasz Kruczek, trener 
skoczków, ale również olim-
pijczyk z Nagano w 1998 r., 
Józef Przybyła, uczestnik 
2 olimpiad: w Innsbrucku 
w 1964 r. i Grenoble w 1976 
r. W tym gronie nie mogło za-
braknąć wybitnych saneczka-
rzy: Wojciecha Kubika, Pawła 
Goryla i Teresy Kruczek. Co 
ciekawe, pierwszą sekcją klu-
bu w 1922 r. była piłka nożna, 

kolejną koszykówka. Potem 
doszły jeszcze siatkówka, lek-
ka atletyka i narciarstwo kla-
syczne. W 2015 r. nagrodą 
im. ks. Londzina uhonorowa-
no niedawno zmarłego prezesa 
klubu, Zbigniewa Baneta.

Podziękowaniem dla zapro-
szonych nominowanych była 

gala w Bielskim Centrum Kul-
tury. Otworzył ją występ chóru 
bielskiej Akademii Technicz-
no-Humanistycznej pod batutą 
Jana Borowskiego, przewodni-
czącego rady powiatu bielskie-
go, a zwieńczeniem był występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny. (MF)

lekcja w starostwie
Co to jest powiat? Czym 
zajmuje się starostwo? Czy 
praca każdego pracownika 
polega na siedzeniu za biur-
kiem? Tego m.in. dowiedzie-
li się uczniowie ósmych klas, 
którzy odwiedzili Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej. 
Taką lekcję wiedzy o społe-
czeństwie zorganizował im 
ich nauczyciel.

Z młodzieżą spotkały się 
władze powiatu. Od starosty 
Andrzeja Płonki uczniowie 
usłyszeli, że powiat bielski 
który składa się z 10 gmin po-
łożonych wokół Bielska-Białej 
jest tzw. powiatem ziemskim. 
Każdą gminą zarządza wójt lub 
burmistrz, miastem prezydent, 
a powiatem starosta. Czym 
zajmuje się powiat i starosta? 
– Wkrótce wybierzecie szko-
łę ponadpodstawową, a takie 
placówki podlegają również 
pod Powiat Bielski. Odpowia-
damy także za szpitale oraz 
remonty dróg. Wśród naszych 
najmłodszych mieszkańców 
promujemy sport, organizu-
jąc rozgrywki w tenisie stoło-

wym, lekkiej atletyce czy piłce 
nożnej – mówił starosta Płon-
ka, zachęcając młodych ludzi 
do aktywnego trybu życia. 
W „wycieczce” po starostwie 
przewodnikami uczniów byli 
naczelnicy niektórych wydzia-
łów, którzy wyjaśniali czym 
się zajmują.

– Młodzież o wiele wię-
cej zapamięta z wizyty w sta-
rostwie, niż gdybym to ja im 
coś opowiedział w klasie na 
te same tematy. To ważne, ale 
złożone kwestie, którymi nie-
łatwo jest zainteresować mło-

dych ludzi – mówi Czesław 
Marcjasz, nauczyciel WOS-u 
i historii w Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Bielsku-Białej.

– Powiaty, które zostały 
przywrócone w naszym kraju 
prawie 25 lat temu, to tak na-
prawdę wspólnoty mieszkań-
ców. Mają pracować na rzecz 
stwarzania jak najlepszych wa-
runków do życia i pracy dla 
lokalnych społeczności. Żeby 
tak było w rzeczywistości, po-
winniśmy zadbać o to, by nasi 
obywatele mieli wiedzę na ten 
temat – mówi starosta. (MF)

Fo
to

: m
at

. s
ta

Ro
st

w
a P

ow
ia

to
w

eg
o

Na scenie Bielskiego Centrum Kultury zaprezentowało się 10 kandydatów, nominowanych przez każdą gminę 
powiatu bielskiego.

nominowani do tegorocznej nagrody londzina:

Roman Sas z gminy Bestwina
Alicja Paluch z gminy Buczkowice
Bernarda Gola z gminy Czechowice-Dziedzice
Agnieszka Bronowska z gminy Jasienica
Anna Klinik z gminy Jaworze
Krzysztof Sporysz z gminy Kozy
Zespół Forteca – Walka Trwa ze Szczyrku
Kazimiera Gąsiorek z gminy Porąbka
Antoni Barciak z gminy Wilamowice

ANDRZeJ PłONKA,
starosta bielski:

Nagroda Księdza Londzina ma 
już swoją ustaloną tradycję i 
na trwałe wpisała się w życie 
społeczne naszego regionu. Za-
wsze nagradzaliśmy za wkład w 
rozwój społeczności, za niebu-
dzące wątpliwości zasługi dla 
mieszkańców Powiatu Bielskie-
go w którejś z ważnych dzie-
dzin, a często w wielu z nich. 
Mimo że w tym roku nagrodzo-
na została cała instytucja, a nie 
pojedyncza osoba, to zasady, 
którymi się kierowaliśmy przy 

wyborze, zastosowaliśmy w 
całej rozciągłości.
Klub z gminy Wilkowice jest za-
służony nie tylko na niwie spor-
tu. Warto podkreślić, że przez 
lata dostarczał nam wzruszeń 
i emocji, związanych ze śledze-
niem zmagań wielu zawodników 
w licznych dyscyplinach. Ale 
oprócz tego LKS Klimczok Bystra 
wytworzył również całe środowi-
sko osób z nim związanych, dzia-
łających jednak na innych polach 
aktywności społecznej. Ma więc 
wielkie zasługi także w dziedzi-
nie integracji mieszkańców całej 
gminy Wilkowice i regionu.

Starosta Andrzej Płonka wystąpił w dość nietypowej roli prelegenta na 
lekcji wiedzy o społeczeństwie.
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bus Przyda siĘ ukraiŃcom
Leciwy, 12-osobowy bus 
Komunikacji Beskidzkiej 
trafi na Ukrainę. Pojazd 
jest sprawny, będzie służył 
sanatorium w Morszynie 
w obwodzie lwowskim, które 
zostało zamienione na miej-
sce pobytu dla ofiar wojny.

– Jesteśmy za ten gest 
bardzo wdzięczni. Pojazd 
załadujemy żywnością z prze-
dłużonym terminem do spoży-
cia i przekażemy na wschód 
– mówi Adam Krzysztoń, 
starosta łańcucki, który ko-
ordynuje pomoc dla Ukrainy 
ze strony Związku Powia-
tów Polskich.

W uzdrowisku Morszyn, 
leżącym na południe od 

Lwowa, w jednym z sana-
toriów schronienie znalazło 
ok. 300 matek z dziećmi. To 
rodziny wojskowych, którzy 
walczą z rosyjskim najeźdź-
cą. Powiat łańcucki, z racji 
swojego położenia niedaleko 
polsko-ukraińskiej granicy, 
mocno angażuje się w po-
moc sąsiadom. – Wysłaliśmy 
dotychczas ponad 100 tirów 
na Ukrainę, nie ma tygodnia, 
żeby nie trzeba było pomocy 
w kilku sprawach związanych 
z uchodźcami wojennymi tu 
na miejscu lub w sąsiednim 
obwodzie lwowskim – mówi 
Adam Krzysztoń.

Powiat łańcucki zainicjo-
wał zbiórkę na używanego 
busa dostawczego dla sana-

torium w Truskawcu. – Sta-
rosta bielski, a zarazem prezes 
Związku Powiatów Polskich 
Andrzej Płonka pomógł wtedy 
w kontakcie z Komunikacją 
Beskidzką i przekazaniu uży-
wanego pojazdu, który trafi do 
Morszyna – relacjonuje staro-
sta łańcucki. 

Jak mówi Paweł Sadza, 
wiceprezes Komunikacji Be-
skidzkiej, bus marki Mercedes 
ma grubo ponad 20 lat i spory 
przebieg na liczniku. W ostat-
nim czasie służył doraźnie 
do przewozu osób niepełno-
sprawnych, kiedy była taka 
potrzeba. Jest jednak dobrze 
utrzymany i w pełni spraw-
ny. – Uznaliśmy, że nasz tabor 
jest wystarczający i bez tego 
pojazdu sobie świetnie pora-
dzimy. Mamy czym dowozić 
osoby na wózkach inwalidz-
kich do szkół i na warsztaty, 
a ponadto 33 nasze autobusy 
są przystosowane do prze-
wozu niepełnosprawnych. 
Przekazując auto na Ukrainę 
cieszymy się, że będziemy 
mogli w ten sposób wspomóc 
walczący naród – mówi Paweł 
Sadza. (MF)
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

z Żałobnej karty

marsz godności zawieszony
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidarność” na 
swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 16 
listopada 2022 roku podjęła decyzję o zawie-
szeniu planowanej na następny dzień ogólno-
polskiej akcji protestacyjnej, organizowanej 
pod hasłem „Marsz Godności”. Miało to bez-
pośredni związek z tragedią, jaka wydarzyła 
się we wtorek 15 listopada w Przewodowie, 
gdzie eksplodowała wojskowa rakieta.

„W obecnej sytuacji wszystkie siły i uwaga 
powinny być skupione na zagrożeniu, w jakim 
znalazła się Polska, dlatego planowany protest 
zostanie przeprowadzony w innym terminie” – 
czytamy w specjalnym komunikacie krajowych 
władz NSZZ „Solidarność”. „Komisja Krajowa 
składa wyrazy współczucia rodzinom i bliskim 
ofiar tragedii w Przewodowie. W tej dramatycz-
nej chwili jesteśmy razem z Wami. Bez względu 
na ostateczny wynik śledztwa winę ponosi Ro-
sja, która dokonała agresji na Ukrainę”.

W dalszej części specjalnego komunikatu 
czytamy: „NSZZ »Solidarność« stanowczo pod-
kreśla, że postulaty, które stały się powodem 
zorganizowania »Marszu Godności«, są nadal 
aktualne i »Solidarność« nie zrezygnuje z wal-
ki o ich realizację. Stąd apel do rządu RP, aby 
kierując się taką samą odpowiedzialnością jak 
»Solidarność«, podjął natychmiastowe rozmowy 

w sprawie po-
stulatów.

N i e z a l e ż -
nie od powyż-
szego, Komisja 
Krajowa kieru-
je do członków 
Związku i wszystkich struktur zaangażowanych 
w organizację protestu słowa podziękowania 
za pełną mobilizację i liczne zaangażowanie. 
Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. Nigdy 
w historii Związku nie musieliśmy podejmować 
tak trudnej decyzji. Jednak nasza Ojczyzna, któ-
rą »Solidarność« nie tylko ma na sztandarach, 
ale i w swoich sercach, wymaga odpowiedzial-
ności i rozwagi”.

Przypomnijmy, że „Solidarność” organizując 
manifestację w Warszawie wysunęła trzy po-
stulaty:

– systemowego powstrzymania wysokich 
cen energii,

– podwyżek dla pracowników szeroko rozu-
mianej sfery finansów publicznych,

– przyjęcia ustawy o emeryturach stażowych.
Następnego dnia po decyzji o zawieszeniu 

„Marszu Godności” w Warszawie odbyło się 
nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli rządu 
i „Solidarności”. Tematem rozmów były wy-
mienione wyżej żądania związkowców (czytaj 
poniżej). 

rozPoczĘły siĘ rozmowy o Postulatach „solidarności”

Powrót do dialogu
W czwartek 17 listopada w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie 
premiera Mateusza Morawieckiego i przed-
stawicieli Rządu z przedstawicielami „Soli-
darności”. Rozmowy dotyczyły postulatów 
wcześniej wysuniętych przez „Solidarność”.

Odpowiadając na apel Komisji Krajowej 
NSZZ „S” o dialog z rządem i w związku z de-
cyzją KK NSZZ „S” o zawieszeniu Marszu 
Godności, premier Mateusz Morawiecki zapro-
sił przedstawicieli Solidarności do rozmów przy 
stole. – Zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w stanie 
przez półtorej godziny rozwiązać tych proble-
mów, o których mówimy od kilku lat. Przecież 
tu chodzi nie tylko o regulacje płacowe i pod-
wyżki w sferze finansów publicznych, ale przede 
wszystkim o rozwiązania systemowe – powie-
dział po spotkaniu z premierem Mateuszem Mo-
rawieckim przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Dodał, że na-
stąpiło zbliżenie, jeśli chodzi o możliwość od-
mrożenia Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych na rok 2023.

– Jeśli chodzi o pierwszy postulat powstrzy-
mania cen energii, dotyczący głównie zakładów 
energochłonnych, bo odbiorcy indywidualni są 
w miarę zaopatrzeni, rząd realizuje postulaty do-
tyczące rozwiązań systemowych i zamrożenia cen 
energii na pewnym pułapie dla indywidualnych 
odbiorców, dziś po rozmowie z Panem Premie-
rem jest zgoda i wstępne porozumienie, aby roz-
szerzyć katalog tych zakładów energochłonnych. 
Tu oprócz przyjęcia ustawy musi być notyfikacja 
w Komisji Europejskiej. I tu jest zgoda i zrozu-
mienie ze strony rządu – powiedział Piotr Duda.

Co do kolejnych postulatów zgodziliśmy się, 
że nie jesteśmy w stanie przez półtorej godziny 
rozwiązać tych problemów, o których mówimy 
od kilku lat. Przecież tu chodzi nie tylko o re-
gulacje płacowe i podwyżki w sferze finansów 
publicznych, ale przede wszystkim rozwiązania 
systemowe, czyli wynegocjowanie swoistego 
układu zbiorowego pracy dla pracowników sfe-
ry finansów publicznych, czyli tzw. budżetówki – 
przekonywał po spotkaniu przewodniczący Duda.

– Pan Premier zobowiązał się w ciągu półtora 
tygodnia, a nawet tygodnia, do powołania zespołu 
roboczego Solidarność – Rząd. Na czele strony 
rządowej stanie najprawdopodobniej szef Kance-
larii Premiera, pan minister Kuchciński, z naszej 
strony pan przewodniczący Nakonieczny. I roz-
poczynamy pilne rozmowy dotyczące postulatów 
płacowych i dotyczące trzeciego postulatu – eme-
rytur stażowych. My będziemy przygotowywać 
pilnie nasze analizy i postulować odmrożenie pro-
jektów na Komisji Sejmowej – stwierdził prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”.

– Wygrywa dialog i rozmowy. (…) Nastą-
piło zbliżenie i chyba to będzie sprawa najła-
twiejsza – odmrożenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych na rok 2023, czyli obli-
czanie tego funduszu nie będzie na podstawie 
ostatniego półrocza 2019 roku, tylko na podsta-
wie ostatniego półrocza 2022 roku. Wreszcie 
historyczna data, jeżeli to się uda, że Fundusz 
Socjalny będzie obliczany już na bieżąco, a nie 
z poślizgiem, tak jak to było za czasów Platfor-
my Obywatelskiej i PSL-u, że Fundusz na rok 
2016 był obliczany z ostatniego półrocza 2010 
roku. To był dla nas wielki skandal i nieporozu-
mienie – podkreślił Piotr Duda. (TySOL.PL)

JeRZy KRONHOLD 
(1946-2022)

13 listopada 2022 roku 
zmarł Jerzy Kronhold, poeta, 
dyplomata, społecznik, dzia-
łacz opozycji antykomuni-
stycznej. Miał 76 lat.

Jerzy Kronhold urodził się 
w Cieszynie 24 stycznia 1946 
r. Studiował polonistykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, gdzie brał czyn-
ny udział w wystąpieniach 
studenckich w marcu 1968 r. 
Absolwent Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej im. A. 
Zelwerowicza w Warszawie 
na wydziale reżyserii drama-
tu (1984). Debiutował w roku 
1965 w almanachu Łódzkiej 
Wiosny Poetów. Należał 
do krakowskiej grupy po-

etyckiej „Teraz”. W latach 
osiemdziesiątych prowadził 
w Cieszynie antykwariat im. 
Juliana Przybosia.

W 1989 roku działacz Ko-
mitetu Obywatelskiego „Soli-
darność”, członek-założyciel 
Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej, organiza-
tor niezależnych protestów 
przeciwko budowie koksow-
ni w Stonawie, pomysłodaw-

ca Festiwalu Teatralnego „Na 
Granicy” w Cieszynie i Cze-
skim Cieszynie. Dwukrotnie 
konsul generalny RP w Ostra-
wie (w latach 1991–1996 
i 2007–2011), a także dyrek-
tor Instytutu Polskiego w Bra-
tysławie (2000–2006). Autor 
tomów poezji: „Samopale-
nie”, „Epitafium dla Lucy”, 
„Szlak jedwabny” „Adres 
w ciemnościach”, „Pali się 
moja panienko”.

Odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi (2005), Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (2008), Złotym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji 
(2010), Krzyżem Wolności 
i Solidarności (2015).

Wieczne odpoczywanie 
racz Mu dać Panie…

sPołeczni insPektorzy Przeszkoleni
W piątek 18 listopada 
w jednym z ośrodków 
szkoleniowo-wypoczynko-
wych w Wiśle zakończyło 
się pięciodniowe szkolenie 
dla społecznych inspekto-
rów pracy, zorganizowa-
ne przez Dział Szkoleń 
podbeskidzkiej „Solidar-
ności” i działający przy 
Zarządzie Regionu Klub 
Społecznych Inspekto-
rów Pracy.

W szkoleniu wzięło udział 54 społecznych 
inspektorów pracy z regionu Podbeskidzie, 
a także goście z innych części kraju. Kurs 
obejmował 40 godzin wykładowych. Uczest-
nicy mieli okazję zapoznać się między innymi 
z zakresem zadań i uprawnień społecznych 
inspektorów pracy, z metodyką kontroli 
bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia 
w miejscu pracy, z nowelizacją prawa pracy, 
a także zasadami udzielania pomocy przed-
lekarskiej. W ramach szkolenia inspektorzy 
odwiedzili firmę Lotos w Czechowicach-Dzie-
dzicach, gdzie mogli się zapoznać z profesjo-
nalnymi zabezpieczeniami bhp i sposobami 
reagowania na zagrożenia, a także bielską 
jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, gdzie 
zaprezentowany został sprzęt gaśniczy oraz 
sposoby gaszenia materiałów niebezpiecz-
nych.

Zajęcia prowadzili m.in. inspektorzy 
Państwowej Inspekcji Pracy, ratownik me-
dyczny, koordynator BHP przy Zarządzie 
Regionu oraz szef regionalnego Klubu SIP. 
– Uczestnikami tego szkolenia byli zarówno 
doświadczeni społeczni inspektorzy pracy 
z wieloletnim stażem, jak i osoby początku-
jące w tej służbie. Tego typu zajęcia skiero-
wane są zarówno do jednych, jak i drugich, 
gdyż wszyscy musimy podnosić nasze kwa-
lifikacje i uzupełniać wiedzę, tym bardziej, 
że przepisy wciąż się zmieniają – powiedział 
po zakończeniu szkolenia Krzysztof Talaga, 
szef podbeskidzkiego Klubu SIP. Wraz z nim 
certyfikaty ukończenia szkolenia wręczali 
przewodniczący podbeskidzkiej „Solidar-
ności” Marek Bogusz, kierownik Oddziału 
PIP w Bielsku-Białej Karol Pietrasina i nad-
inspektor z tego Oddziału Damian Borak.
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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. 530 760 060, tel. 33 812 67 90
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, 
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik 
tel. 506 194 984, 
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
Koordynator – Michał Marek 
tel. 609 436 566, 
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec – Sucha Beskidzka
Żywiec, al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965, 
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

skontaktuj siĘ z nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego „Solidarność” lub mające problemy w swoich 
zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi 
oddziałami naszego związku.

świĘto niePodległej
Wśród uczestników niepodległościowych uro-
czystości, zorganizowanych 11 listopada w róż-
nych częściach Podbeskidzia, tradycyjnie nie 
zabrakło związkowców z „Solidarności”.

W Skoczowie na uroczystych obchodach 
podczas nabożeństwa, przy składaniu kwia-
tów pod pomnikami, przy odśpiewaniu hymnu 
oraz uroczystym marszu ulicami miasta, obecny 
był poczet sztandarowy „Solidarności” Teksid 
Iron Poland, a także reprezentacja z tego zakła-
du z przewodniczącym Ryszardem Dziaskiem.

Związkowców nie zabrakło też podczas cie-
szyńskiej modlitwy w intencji Ojczyzn, prze-
marszu ulicami miasta oraz w trakcie składania 
kwiatów pod pomnikami. Była manifestacja pa-

triotyczna oraz uroczyste odśpiewanie naszego 
hymnu. Delegacji „Solidarności” przewodni-
czył szef Oddziału „Solidarności” w Cieszynie 
Michał Marek.

Członkowie „Solidarności” byli też obec-
ni podczas głównych diecezjalnych obcho-
dów Święta Niepodległości w Bielsku-Białej 
– mszy św. w kościele św. Maksymiliana Kol-
bego w bielskich Aleksandrowicach, odświęt-
nego przemarszu ulicami miasta i uroczystości 
na cmentarzu wojskowym.

Za Niepodległą modliliśmy się także w trak-
cie comiesięcznej Mszy za Ojczyznę i „Solidar-
ność”, która odprawiona została w niedzielę 13 
listopada w bielskim kościele Trójcy Przenaj-
świętszej.

Protest w oświĘcimskim magistracie
Pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim rozpoczę-
li akcję protestacyjną, której celem jest zwró-
cenie uwagi opinii publicznej oraz radnych na 
trudną sytuację płacową w Urzędzie oraz in-
nych instytucjach zarządzanych przez Miasto.

Akcja protestacyjna jest efektem braku 
porozumienia w ramach toczącego się sporu 
zbiorowego. Reprezentująca pracowników Mię-
dzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Samorządowych 
w Oświęcimiu wystąpiła do ministra o wyzna-
czenie mediatora w związku z niespełnieniem 
wysuniętych żądań płacowych w celu poprawy 
sytuacji ekonomicznej pracowników.

– Zarobki pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach, takich jak referent, podinspek-
tor lub inspektor, są bardzo niskie od dawna, 
jednak obecna sytuacja w Polsce sprawia, że 
pracownicy z miesiąca na miesiąc ubożeją przez 
galopującą inflację. Ceny żywności, prądu, gazu 
oraz wszystkich innych podstawowych produk-
tów i usług odczuwalnie wzrastają z miesiąca 
na miesiąc, a wynagrodzenia w zasadzie zatrzy-
mały się na tym samym poziomie, więc realnie 
ich siła nabywcza jest coraz niższa. Mierząc się 
z codziennymi wyzwaniami i wciąż rosnącymi 
wydatkami, pracując uczciwie czterdzieści go-
dzin w tygodniu, mamy prawo do wynagrodzeń 
zapewniających nam komfort życia, nie mar-
twiąc się o to, czy nie zabraknie nam pieniędzy 
na życie zanim otrzymamy wynagrodzenie za 
kolejny miesiąc – mówią pracownicy.

Dodatkową frustrację pracowników powodu-
je bierne podejście Prezydenta Miasta Oświę-
cim do tematu niskich wynagrodzeń, a wręcz 
jasny sprzeciw wobec podwyżek. To utwier-
dza pracowników w świadomości niedoceniania 
przez Prezydenta pracy pracowników Urzędu 
Miasta. Każdorazowa wypowiedź Prezydenta 
Miasta Oświęcim (czy to na sesji Rady Miasta 
Oświęcim, czy w lokalnych mediach) utwier-
dza pracowników w przekonaniu, że ze strony 
Prezydenta nie ma dobrej woli i chęci pochyle-
nia się nad problemem. Podwyżki diet Radnych 
Rady Miasta w Oświęcimiu oraz wynagrodzenia 
samego Pana Prezydenta, i to z wyrównaniem, 
sugerują zrozumienie dla postępujących zmian 
ekonomicznych, które w jednakowym stopniu 
dotyczą wszystkich pracowników Magistratu. 
Inwestycja w kapitał ludzki również jest inwe-
stycją, która służy realizacji zadań samorządu. 
Nie do przyjęcia, w kontekście obowiązujących 
zwyczajowo standardów, jest pominięcie stro-
ny związkowej w projektowaniu wynagrodzeń 
w budżecie na przyszły rok.

Akcja protestacyjna nie wprowadza żadnych 
utrudnień dla mieszkańców. Pracownicy, rozu-
miejąc swoją społeczną misję, starają się zwró-
cić uwagę na trudną sytuację w Urzędzie Miasta 
solidaryzując się ze wszystkimi, których dosię-
gły skutki obecnego kryzysu.

JeRZy CHRZąSZCZ
Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”  

Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu

Piąta edycja gry miejskiej

troPami solidarności
W 41. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce Stowarzysze-
nie „Podbeskidzie Wspólna Pa-
mięć” organizuje piątą edycję 
Gry Miejskiej „Tropami So-
lidarności” poświęconą burz-
liwej historii podbeskidzkiej 
„Solidarności”, która odbędzie 
się w Bielsku-Białej w sobotę 10 
grudnia. Organizatorzy szacują, 
że w grze weźmie udział ponad 50 osób 
w wieku 15-21 lat.

Tradycyjnie już impreza ta będzie łączyła 
elementy fabularnej gry terenowej oraz biegu na 
orientację. Zadaniem uczest-
ników będzie wcielenie się 
w działaczy „Solidarności“ 
i zmierzenie z wyzwaniami 
czasów PRL-u oraz stanu 
wojennego, m.in. organi-
zacja demonstracji związ-
kowej, druk i kolportaż 
podziemnych biuletynów 
solidarnościowych, przejście 
przez przesłuchanie przez 
funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa oraz wie-
le innych.

Gra będzie też okazją do 
spotkania z prawdziwymi 

uczestnikami tamtych wydarzeń – or-
ganizatorami strajków, podziem-

nymi drukarzami i kolporterami, 
uczestnikami nielegalnych de-
monstracji.

Organizatorami gry są Stowa-
rzyszenie „Podbeskidzie Wspól-

na Pamięć” i Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej we współpracy 

z Zarządem Regionu NSZZ „Solidar-
ność” oraz bielskim biurem Instytutu Pa-

mięci Narodowej.
Więcej szczegółów znaleźć można m.in. na 

internetowej stronie podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”: http://www.solidarnosc.org.pl/bbial.

Tak było na ulicach Bielska-Białej w trakcie poprzedniej edycji gry miejskiej 
„Tropami Solidarności”.

rozgrywki na krĘgielni
Aż 14 czteroosobowych drużyn wzięło udział 
w dorocznych zawodach na kręgielni, zor-
ganizowanych przez podbeskidzką „Soli-
darność” w sobotę 19 listopada w bielskiej 
Grępielni. Przez kilka godzin rywalizowa-
no – drużynowo i indywidualnie – o Puchary 
Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność”.

W turnieju wzięli udział związkowcy z biel-
skich spółek Celma-Indukta, Proseat (dwa ze-
społy), Nemak, ASK (dwa zespoły), Belos-PLP 
i Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (dwa 
zespoły), a także z ZF Steering i PKP Cargo 
(obie z Czechowic-Dziedzic) oraz z Komisji 
Terenowej „Solidarności” w Cieszynie (dwa 
zespoły) i z Zarządu Regionu.

Najlepszym zespołem okazała się jedna 
z drużyn bielskiego MZK, drugie miejsce 
zajęła reprezentacja spółki Nemak, a trzecie 
miejsce przypadło ubiegłorocznym zwycięz-
com – zespołowi z Celmy-Indukty. Po podsu-
mowaniu indywidualnych wyników okazało 
się, że najlepszym uczestnikiem zawodów był 
Marek Stefanik z MZK, który minimalnie wy-

przedził swego kolegę z firmy Mirosława Mu-
zykę oraz Jakuba Balceraka ze spółki Nemak.
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gminA bestwinA

biblioteczne sPotkania
Podróżnicy Jacek 

Pałkiewicz i Jan Mela 

oraz reportażysta 

Krzysztof Petek 

to kolejne znane 

osoby, z którymi 

zorganizowano 

ciekawe spotkania w 

Gminnej Bibliotece 

Publicznej w 

Bestwinie.

Okazją do zaproszenia 
Jacka Pałkiewicza i Krzysz-
tofa Petka – co ciekawe obaj 
w przeszłości bestwińską bi-
bliotekę już odwiedzali – była 
wydana niedawno książka 
w formie poradnika pt. „Woj-
na u progu”. Autorzy podzielili 
się w niej swoim bogatym do-
świadczeniem, zamieszczając 
szereg wartościowych współ-
cześnie informacji, m.in. jak 
zachować się w czasie zatrzy-
mania przez patrol wojskowy, 
jak odróżnić dezinformację od 
faktów lub jak rozpoznać ob-
jawy stresu pourazowego i w 
jaki sposób im przeciwdziałać.

Jacek Pałkiewicz to praw-
dziwa legenda wśród po-
dróżników. Dotarł do źródeł 
Amazonki, przepłynął Atlan-
tyk, założył pierwszą w Euro-
pie szkołę survivalu. Strategii 
przetrwania w skrajnych wa-
runkach nauczał kosmonau-

tów, policjantów i żołnierzy 
z elitarnych oddziałów. Z kolei 
Krzysztof Petek jest uznanym 
pisarzem i reportażystą, orga-
nizatorem ciekawych wypraw, 
specjalizującym się w psycho-
logii działań w sytuacjach kry-
tycznych.

10 listopada w Bestwi-
nie zgodnie mówili o tym, 
że warto eksplorować świat 
i rozmaite jego zakątki, aby 
rejes t rować zachodzące 
w nim zmiany. Wiele miejsca 
prelegenci poświęcili świa-
towym katastrofom i konflik-
tom, szczególnie wojnie Rosji 
z Ukrainą. Chętnie nawiązywa-
li kontakt z widownią, podpi-
sywali książki i pozowali do 
zdjęć. Nic dziwnego z racji 
podjętej tematyki, że zainte-

resowanie podróżniczo-survi-
valowym wieczorem okazało 
się spore.

Jeszcze w październiku 
z czytelnikami spotkał się Jan 
Mela. To postać doskonale 
znana zwłaszcza od 2004 r., 
bo wtedy mając zaledwie 15 lat 
zdobył wraz ze słynnym Mar-
kiem Kamińskim dwa bieguny 
Ziemi w krótkim odstępie cza-
su. Dokonał tego jako osoba po 
ciężkim wypadku, w wyniku 
którego utracił lewe podudzie 
i prawe przedramię. Wspo-
mniana przełomowa wyprawa 
stała się początkiem wielkiej 
życiowej przygody i licznych 
wyzwań, pokazujących, że 
przy odpowiednim nastawie-
niu można pokonywać własne 
słabości czy ograniczenia.

Jan Mela to dziś nie tylko 
podróżnik z ogromnym ba-
gażem doświadczeń, ale też 
działacz społeczny i mówca 
motywacyjny, który ze swoim 
przekazem potrafi dotrzeć do 
słuchaczy w różnym wieku. 
Jego obecność dobrze wkom-
ponowała się w rozstrzygnięcie 
II Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego „W górach”, któ-
remu towarzyszył patronat ho-
norowy wójta gminy Bestwina 
Artura Beniowskiego. Do bi-
blioteki wpłynęło kilkadziesiąt 
prac, a w zgodnej opinii oce-
niających ich poziom w kate-
goriach obejmujących dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe 
był bardzo wysoki.

Przywołane znane oso-
bistości są już kolejnymi, 

z którymi spotkać się mo-
gli w bibliotecznych murach 
mieszkańcy gminy. Wcześniej 
z zaproszenia do Bestwiny 
skorzystali m.in. prezenterzy 

Jarosław Kret i Tomasz Zu-
bilewicz, podróżnik Wojciech 
Cejrowski, aktor Steffen Möl-
ler czy himalaista Adam Bie-
lecki. (MAN)
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Podróżnik Jan Mela dowodzi, że mimo kalectwa można prowadzić życie 
pełne przygód.

Jacek Pałkiewicz i Krzysztof Petek podczas spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie chętnie dzielili 
się swoją wiedzą, znajdując również czas na rozmowy ze słuchaczami i podpisywanie książek.

ARTuR BeNiOWSKi,
wójt gminy Bestwina:

Od lat w naszej bibliotece gościmy 
znane osobistości z różnych dzie-
dzin. Niemal za każdym razem 
takie spotkania cieszą się dużym 
zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców. Sami nasi goście 
podkreślają zresztą, że czują się 
w takich warunkach dobrze, bo 

towarzyszą im wtedy słuchacze 
faktycznie zaciekawieni tym, o 
czym mówią, a więc chcący się 
czegoś dowiedzieć.
Należy podkreślić, że spotkania są 
następstwem starań poprzedniej 
i obecnej dyrektorki placówki w 
zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych, dających z kolei 
możliwość organizowania warto-
ściowych przedsięwzięć. Wszyst-
kie te wydarzenia z największą 
frekwencją odbywają się w naszej 
głównej bibliotece w Bestwinie. 
Ale również w jej filiach w Bestwin-
ce, Janowicach i Kaniowie dzieje 
się sporo ciekawego, bo pojawiają 
się w nich rozmaici twórcy, artyści, 
pisarze. Głosy naszych mieszkań-
ców potwierdzają potrzebę, aby 
takie aktywności systematycznie 
się odbywały.

wyjątkowo i Patriotycznie
Gminne obchody Święta Nie-
podległości miały w Bestwinie 
szczególnie doniosły charak-
ter, nie ograniczając się jedy-
nie do części oficjalnej.

Główne uroczys tośc i 
w słoneczny piątek 11 listo-
pada rozpoczęły się od mszy 
świętej w kościele Wniebo-
wzięcia NMP w Bestwinie. 
Następnie w asyście pocztów 
sztandarowych i przy muzy-
ce Orkiestry Dętej Gminy Be-
stwina z siedzibą w Kaniowie 
uczestnicy świętowania udali 
się pod Muzeum Regionalne, 
gdzie złożono kwiaty i wień-
ce pod tablicą poświęconą ge-
nerałowi Józefowi Hallerowi. 
Przedstawiciele Rady i Urzę-
du Gminy, sołtysi i członko-
wie rad sołeckich, strażacy, 
pszczelarze, górnicy, gospo-
dynie, uczniowie, reprezen-
tanci rozmaitych klubów, 
organizacji i stowarzyszeń 
oraz pozostali mieszkańcy 

uczcili pamięć dawnych wy-
darzeń – z 1918 r., gdy nasza 
Ojczyzna odzyskała suweren-
ność, a także roku 1932, kiedy 
to dowódca Armii Polskiej we 
Francji gen. Haller zatrzymał 
się w bestwińskiej zagrodzie 
Józefa Firganka.

Już po złożeniu hołdu bo-
haterom walk o niepodległość 
Muzeum Regionalne zaprosi-
ło świętujących do obejrzenia 
wystaw – jednej z historycz-
nymi fotografiami dotyczący-
mi gen. Józefa Hallera, drugiej 
natomiast malarskiej z obraza-
mi Haliny Klimczyk-Gawędy.

– Niepodległość to dar, ale 
jednocześnie zadanie, które-
mu sprostać mają kolejne 
pokolenia. Dlatego też tak 
cenne są wydarzenia, jakie 
towarzyszą kolejnym rocz-
nicom. Jest w nich miejsce 
na refleksję i zadumę, ale ta 
powaga i pamięć o poległych 
ściśle wiąże się w naszej gmi-
nie choćby ze spontanicznym 
śpiewaniem patriotycznych 
pieśni czy umieszczaniem 
przez mieszkańców na do-
mach biało-czerwonych flag 
– podkreśla wójt Artur Be-
niowski. (MA)
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z uznaniem dla bestwinianek
W prestiżowym konkursie 
kulinarnym „Bitwa Regio-
nów” z bardzo pozytywnym 
skutkiem wzięły udział panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Bestwinianki”.

P r z y p o m n i j m y ,  j u ż 
w pierwszym etapie, któ-
ry miał miejsce we wrześniu 
w Gilowicach, gospodynie 
z Bestwiny pod kierownic-
twem Urszuli Orłowskiej 
zademonstrowały swoje nie-
przeciętne kulinarne moż-
liwości. Za „Sznycel rybny 
z siurpryzą na sztuchance 
z kapustą kiszoną” nagro-
dzone zostały przez jury naj-
wyższą lokatą, uzyskując tym 
samym awans do „Bitwy Re-
gionów” na poziomie woje-
wódzkim.

To nastąpiło 13 listopada 
w Nakle Śląskim, gdzie spo-
tkało się aż 110 kół. Mimo 
tak licznej konkurencji „Be-
stwinianki” zdołały zakwali-

fikować się do półfinałowej 
dziewiątki. Na swoim stoisku 
w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego do-
skonale promowały nie tylko 
jak zawsze smacznego karpia 
królewskiego, ale i lokalną 
twórczość oraz rękodzieło. 
Ostatecznie promocję do kra-
jowego finału zdobyło KGW 
w Woli Libertowskiej.

„Bitwa Regionów” jest 
konkursem kulinarnym, który 
daje gminom szansę na zapre-
zentowanie swoich walorów 

na szerszym forum. Udział 
w inicjatywie mogą brać Koła 
Gospodyń Wiejskich i stowa-
rzyszenia, których celem jest 
m.in. promocja i pielęgnowanie 
lokalnych tradycji kulinarnych. 
Wymiana doświadczeń w takim 
środowisku owocuje nowymi 
smakami i ciekawymi potrawa-
mi, a zmagania na długo pozo-
stają w pamięci uczestników. 
Wydarzenie organizuje Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz 
z Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa w Warszawie. (R)

Fo
to

: s
ła

w
om

iR
 Le

w
cZ

ak
/m

at
. U

g 
Be

st
w

in
a



listopad 2022

BESKIDZKA
gazeta 7

www.gazetabeskidzka.pl 

czwarta w krajowym systemie
Jednostka OSP Świętoszówka weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To czwarta straż z gminy Jasienica w tym systemie.

Wpisanie do KSRG ozna-
cza, że jednostka OSP Świę-
toszówka jest przewidziana 
w Planie ratowniczym dla 
powiatu bielskiego i miasta 
Bielsko-Biała do działań ra-
towniczo-gaśniczych. Oprócz 
niej w systemie jest również 
straż w Jasienicy, Mazańco-
wicach i Rudzicy. – Działa-
nie w KSRG oznacza z jednej 
strony prestiż dla jednostki, 
ale równocześnie odpowie-
dzialność co do gotowości 
szybkiego niesienia pomocy. 
Jednak druhowie ze Święto-
szówki są przygotowani do 
tych zadań zarówno od strony 
technicznej, jak i kwalifikacji 
– wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna.

System ratowniczo-gaśni-
czy ma na celu ujednolicenie 

wszystkich działań podejmo-
wanych w sytuacjach zagro-

żeń życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska w regionie. 
Główne zagrożenia w bezpo-
średnim sąsiedztwie jednost-
ki z Świętoszówki występują 
w trzech strefach przemysło-
wych: jasienickiej, bielskiej 
i czechowickiej, gdzie znaj-
duje się bardzo duża ilość za-
kładów przemysłowych oraz 
hal produkcyjno-magazy-
nowych. W gminie Jasieni-
ca w ostatnich latach mocno 
wzrosła również gęstość zabu-
dowy jednorodzinnej, co także 
zwiększa ryzyko różnego ro-
dzaju zdarzeń.

Najważniejszą jednak 
przyczyną włączenia jed-
nostki OSP Świętoszówka 
do systemu jest przebiega-
jąca obok droga ekspresowa 
S52, na której często docho-
dzi do wypadków i kolizji. 
Droga ta ma charakter trasy 
tranzytowej z krajami Euro-
py Południowej przez przej-
ście graniczne w Cieszynie. 
Obecnie rozpoczęła się budo-
wa drogi ekspresowej S1 na 

północ Polski z Bielska-Bia-
łej do Mysłowic. Wraz z jej 
otwarciem wzrośnie ruch po-
jazdów, a także zwiększy się 
ruch ciężkich samochodów ja-
dących tranzytem przez teren 
gminy Jasienica. Nowo otwar-
te odcinki drogi ekspresowej 
niosą ze sobą dodatkowe wy-
zwania ratownicze, również 
dla współdziałających z JRG 
PSP jednostek OSP. Warto 
więc podkreślić, że strażacy 
z Świętoszówki obok innych 
specjalności dużą wagę przy-
wiązują do umiejętności z za-
kresu ratownictwa drogowego 
i medycznego i już teraz czę-
sto jako pierwsi są na miejscu 
wypadków drogowych, niosąc 
niezbędną pomoc.

Jednostka w ostatnim roku 
interweniowała 44 razy, a w 
2020 r. 51 razy. Na jej wypo-

sażeniu są dwa pojazdy po-
żarnicze oznaczone jako GBA 
3,5/28/4 i GBA 2/17/2,5, 
w tym nowy ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy z napę-
dem 4x4 scania XT450. Stra-
żacy dysponują też środkami, 
takimi jak armatura wodno-
-pianowa, sprzęt ochrony 
dróg oddechowych, agregat 
prądotwórczy i oddymiający, 
kamera termowizyjna. Sprzęt 
umożliwia szeroki zakres 
działań ratowniczych, w tym 
walkę z pożarami, klęskami 
żywiołowymi i innymi miej-
scowymi zagrożeniami. OSP 
Świętoszówka została także 
wyposażona w nowoczesny 
system powiadamiania DSP. 
W jednostce służy 28 wy-
szkolonych i przygotowanych 
do działań druhów, w tym 3 
strażaków PSP. (uGJ)

gminA jAsienicA

JANuSZ PieRZyNA,
wójt gminy Jasienica:

Od wielu lat bardzo mocno wspie-
ramy nasze jednostki straży po-
żarnej finansując i pozyskując 
dofinansowanie do zakupu nowo-
czesnego sprzętu, w tym samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych. 
Dbamy również o obiekty straży, 
aby stanowiły dobre miejsce do 

przygotowań i wyjazdu do akcji. 
Tak właśnie jest w przypadku OSP 
Świętoszówka. W 2021 r. zakoń-
czyliśmy wartą półtora miliona 
złotych przebudowę i moderni-
zację – łącznie z termomoder-
nizacją – obiektu strażnicy. Do 
tego należy doliczyć dokupienie 
w ostatnim czasie za 900 tys. zł 
drugiego samochodu bojowego, 
na który w części pozyskaliśmy 
zewnętrzne dofinansowanie.
Trzeba jednak podkreślić, że na-
sze starania nie zdałyby się na 
wiele, gdyby nie zaangażowanie 
samych druhów w podnoszenie 
swoich kwalifikacji i organizację 
służby w jednostkach. Dzięki tym 
wspólnym działaniom, Gminy i 
jednostek OSP, stale podnosi się 
bezpieczeństwo mieszkańców 
wszystkich naszych sołectw.

jesienne inwestycje
Długo utrzymująca się ładna 
pogoda pozwoliła na zreali-
zowanie kilku zaplanowa-
nych inwestycji.

Trwają ostatnie prace 
przy modernizacji ul. Wil-
lowej w Międzyrzeczu Gór-
nym, droga zyskała lepszą 
nawierzchnię. Pracami ob-
jęto odcinek o długości 720 
m ul. Willowej w Między-
rzeczu Górnym. Wójt Janusz 
Pierzyna pozyskał 180 tys. 
zł dofinansowania do mo-
dernizacji z funduszu dróg 
rolniczych Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach. 
– Droga prowadzi do grun-
tów rolnych, toteż będą z niej 
korzystali nasi rolnicy do-

jeżdżając do wykonania prac 
polowych. Ale nie tylko oni, 
bo w tym rejonie sołectwa 
jest sporo domów jednoro-
dzinnych, a także działek, 
które w październiku w no-
wym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego zostały 
przemianowane pod budow-
nictwo mieszkaniowe – wy-
jaśnia wójt.

Chodzi o odcinek od ul. 
Widok do wyasfaltowanego 
już fragmentu ul. Willowej. 
Obecną nawierzchnię z tłucz-
nia po dokonaniu stabilizacji 
i wzmocnieniu podbudowy 
zastąpią warstwy asfaltowe. 
Przy okazji przydrożne rowy 
i przepusty zostaną oczyszczo-
ne. Prace zakończą się w listo-

padzie, łącznie będą kosztować 
blisko 850 tys. zł.

Z kolei na początku grud-
nia zakończy się utwardzenie 
terenu obok filii w Rudzicy 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Jasienicy. Przebudowa 
dotyczy terenu przed sceną. 
W okresie letnim to miejsce 
częstych imprez plenerowych. 
Obecnie plac jest jedynie 
utwardzony. – Zarówno nowa 
kostka, jak i elementy odwod-
nienia pozwolą na szybkie od-
prowadzenie wody z placu, co 
znacznie ułatwi organizację 
imprez w tym miejscu – mówi 
wójt Janusz Pierzyna.

Rozpoczęte prace obejmą 
teren przed istniejącą sce-
ną o powierzchni ponad 620 

mkw. Przed ułożeniem na-
wierzchni cały plac zostanie 
wyrównany i utwardzony. 
Ekipa budowlana ułoży też 
elementy odwodnienia, któ-
re umożliwią szybkie odpro-

wadzenie wód opadowych 
i roztopowych. Na wierz-
chu położona będzie specjal-
na kostka tzw. bezfazowa. 
Każdy element ma równą 
powierzchnię i zostanie połą-

czony z sąsiednimi kostkami 
w taki sposób, że cały plac po-
kryje równa, praktycznie bez-
szczelinowa płyta.

Łącznie koszt prac wyce-
niono na 408 tys. zł. (R)

ul. Willowa w Międzyrzeczu Górnym zyskała asfaltową nawierzchnię, co ułatwi dojazd zarówno do gruntów 
rolnych, jak i posesji w tej części gminy Jasienica.
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na sPrzĘt 
dla młodych 
straŻaków
Blisko 40 tys. zł pozyskał wójt Ja-
nusz Pierzyna na zakup sprzętu 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych gminnych OSP.
Promesę w wysokości 39 800 zł 
odebrał w sobotę 5 listopada w 
czasie uroczystości w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Bystrej. – W naszej gminie wielu 
młodych ludzi wzorem starszych 
druhów, przygotowuje się do 
służby drugiemu człowiekowi w 
szeregach straży pożarnej. Jako 
samorząd wyposażamy ich w 
niezbędny sprzęt, który umoż-
liwia podnoszenie umiejętności 
ratowniczo-gaśniczych. Tę do-
tację również przeznaczymy na 
wsparcie dla młodych druhów 
– w yjaśnia Janusz Pierzyna, 
wójt gminy, a zarazem prezes 

Gminnego Związku OSP RP w 
Jasienicy i wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Katowicach.
Pieniądze pozwolą na zakup 
sprzętu dla Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych, tzn. sprzęt do 
przeprowadzania zawodów spor-
towo-pożarniczych, umunduro-
wanie i wyposażenie osobiste dla 
członków MDP oraz sprzęt telein-

formatyczny wykorzystywany w 
procesie szkolenia. Środki zostały 
przyznane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w 
ramach dotacji na zadanie pu-
bliczne pod nazwą „Przygotowa-
nie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych do działań ratowniczo 
-gaśniczych”. W całym kraju przy-
znano dotacje na ogólną kwotę 25 
mln zł. (u)
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Janusz Pierzyna, wójt gminy i wiceprezes Wojewódzkiego Związku OSP, 
podziękował za wsparcie do szkolenia młodzieży strażackiej.
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Dwa wozy bojowe i zmodernizowana, nowoczesna strażnica OSP ułatwią druhom z Świętoszówki pełnić służbę 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
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docenieni 
nauczyciele

Symboliczne upominki, 
kwiaty oraz nagrody finanso-
we wręczone zostały nauczy-
cielom gminnych przedszkoli 
i szkół podstawowych. – To 
uznanie dla ich codziennej 
i wcale niełatwej pracy w tro-
sce o wychowanie kolejnych 
pokoleń jaworzan – mówi 
wójt gminy Radosław Ostał-
kiewicz.

Okazją do wyróżnienia na-
uczycieli była sesja Rady Gmi-
ny Jaworze, jaka odbyła się 
końcem października. Nagro-
dę wójta Radosława Ostałkie-
wicza, którą wręczał osobiście 
wraz z przewodniczącym Rady 
Zbigniewem Putkiem, otrzy-
mali: Jolanta Bajorek i Dorota 
Zboś (Przedszkole nr 1), Mag-
dalena Ćmok i Teresa Śleziń-
ska (Przedszkole nr 2), Ewa 
Cholewik, Maria Kuś, Mate-
usz Wajs i Jacek Kruszyński 
(Szkoła Podstawowa nr 1) oraz 
Magdalena Kaczmarczyk, Ja-
dwiga Spodzieja i Barbara 
Szermańska (Szkoła Podsta-
wowa nr 2).

Nagrody dla nauczycieli, 
będące dowodem uznania za 
wytrwałe wypełnianie obo-
wiązków, wręczane są w Ja-
worzu co roku, towarzysząc 
tym samym obchodom Dnia 
Edukacji Narodowej. To jeden 
z przejawów dbałości władz sa-
morządowych o oświatę. Gmi-
na przeznacza także z własnego 
budżetu znaczne środki finanso-
we na systematyczne inwesty-
cje i niezbędne remonty, które 
zapewniając komfortowe wa-
runki do edukacji przyczyniają 
się do prawidłowego rozwoju 
uczniów jaworzańskich szkół 
i przedszkoli.

W tym roku uroczystość 
zbiegła się w czasie z powia-
tową inauguracją sportowego 
roku szkolnego 2022/2023. 
Miejscem tego wydarzenia 
była po raz pierwszy hala 
w Jaworzu, a szczególnie gra-
tulowano m.in. reprezentantom 
Szkoły Podstawowej nr 1, któ-
ra zdobyła najwyższe miejsce 
w klasyfikacji współzawodnic-
twa sportowego Igrzysk Mło-
dzieży. (M)

sPołecznik z cieszynianką

Ryszard Milli został kolejnym laureatem 
Srebrnej Cieszynianki z gminy Jaworze. 
Wyróżnienie to forma nagrody dla osób 
szczególnie zasłużonych w działalności na 
rzecz swoich lokalnych społeczności.

W narodowe święto 11 listopada w Te-
atrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odby-
ła się uroczystość wręczenia Laurów Ziemi 
Cieszyńskiej. W tym roku jednogłośną decy-
zją Rady Gminy Jaworze, a na wniosek Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, 
Srebrną Cieszyniankę oderbał Ryszard Mil-
li. W imieniu władz samorządowych gminy 
statuetkę podczas wydarzenia wręczyli wójt 
Radosław Ostałkiewicz oraz przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Putek. – To kolejna 
osoba, o której śmiało można powiedzieć, że 
dzięki niej życie kulturalne w Jaworzu rozkwi-
ta, a piękno muzyki sakralnej wychodzi poza 
mury kościoła i ma szansę dotrzeć nie tylko 
do mieszkańców, ale i do turystów odwiedza-
jących naszą gminę – przyznaje wójt Ostał-
kiewicz.

Ryszard Milli urodził się 6 kwietnia 1952 
r. w Cieszynie. Należy do Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Jaworzu, w której jest wi-

ceprezesem tamtejszej Rady Parafialnej oraz 
kuratorem, a także członkiem Synodu Diece-
zjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Od ponad 50 
lat członek Ewangelickiego Chóru Kościel-
nego w Jaworzu, a w latach 1994-2015 jego 
prezes i inicjator Koncertów Ewangelickich 
Chórów Ziemi Cieszyńskiej, które odbywają 
się co roku w amfiteatrze w Jaworzu.

Prowadził także w ostatnich latach wiele 
koncertów na rzecz lokalnego środowiska, 
w tym m.in. występy dla pacjentów Beskidz-
kiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
czy też dla rekonwalescentów Domu Senio-
ra „Storczyk”, a także niezliczone biesiady 
gminne. Jako społecznik od 2015 r. Ryszard 
Milli pełni funkcję prezesa Kółka Rolniczego 
w Jaworzu. W tym roku także sprawował za-
szczytną rolę gospodarza jaworzańskich do-
żynek.

W społeczności lokalnej gminy Jaworze 
ceniony i szanowany. Zachwyca nie tylko 
pięknym głosem, ale i wyjątkową osobowo-
ścią oraz charyzmą. Dzięki swojemu podej-
ściu i zaangażowaniu wydarzenia, w których 
bierze aktywny udział cieszą się niezmiennie 
ogromnym zainteresowaniem. (M)

nie tylko chodnik
Mieszkańcy ulicy Niecałej w Jaworzu ko-
rzystać mogą już z nowego chodnika. Wraz 
z zakończoną inwestycją poprawiło się za-
równo bezpieczeństwo, jak i komfort w co-
dziennym życiu.

Inwestycja objęła bowiem nie tylko samą 
budowę wygodnego chodnika na odcinku 
niespełna 300 metrów, a więc aż do torów 
przebiegających już w gminie Jasienica. Prze-
prowadzono również prace związane z odwod-
nieniem na trudnym terenie, gdzie mieszkańcy 
skarżyli się na zalewanie ich posesji w okresie 
bardziej intensywnych opadów deszczu. – Ta-
kich problemów teraz nie ma. Otrzymujemy sy-
gnały od mieszkańców, że jest znacznie lepiej 
– mówi Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.

Gmina na to zadanie zarezerwowała środ-
ki własne, przeznaczając na ten cel ponad 500 
tys. zł. W miarę takich możliwości finansowych 
w kolejnych latach przewidziano wykonanie 
na wspomnianym odcinku nowej nakładki as-
faltowej. (M)
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W ostatnim czasie musieliście Państwo stawać cały czas przed nowymi wyzwaniami. Byliście Państwo pomostem, 
a jednocześnie kotwicą dla dzieci i rodziców, którzy przybyli z ukrainy – dziękował nauczycielom wójt gminy 
Radosław Ostałkiewicz. 
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RADOSłAW 
OSTAłKieWiCZ, 
wójt gminy Jaworze:

Miniony rok szkolny był kolej-
nym trudnym okresem i doty-
czy to także oświaty. Najpierw 
konieczne było zorganizowanie 
nauczania zdalnego w okresie 
przedłużającej się pandemii, a 
później wraz z rozpoczęciem woj-
ny zapewnienie możliwości edu-
kacyjnych dla dzieci z ukrainy.
Nauczyciele stanęli więc przed 
nowym wyzwaniem, wymaga-
jącym od nich sporych wysiłków 
i odpowiedniego podejścia. inny 
alfabet, inne wzorce kulturowe, 
z tym wszystkim zmierzyli się 
z bardzo dobrym skutkiem. 
Pamiętajmy, że integracja z 
ukraińskimi uczniami musiała 
zostać dokonana w taki sposób, 
aby z jednej strony poczuli się 
u nas bezpiecznie, a zarazem 
nie ucierpieli na tym najmłod-
si mieszkańcy Jaworza. Tym 
większe słowa uznania należą 
się nauczycielom pracującym w 
naszych placówkach.

hołd dla ojczyzny
W 104. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości uroczyście oddano w Jawo-
rzu hołd wszystkim tym, którzy przed wielu 
laty przyczynili się do owego dzieła.

Oficjalne uroczystości z przedstawicie-
lami władz samorządowych rozpoczęły się 
mszą świętą w Kościele Opatrzności Bożej. 
Następnie pod jaworzańskimi pomnikami – 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ofiar Dru-
giej Wojny Światowej – uhonorowano pamięć 
tych, którym zawdzięczamy dziś własne pań-
stwo. W uroczystościach wzięli udział wójt 
gminy Radosław Ostałkiewicz, zastępca wój-
ta Anna Skotnicka-Nędzka, przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Putek, radni, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych oraz 
mieszkańcy Jaworza. Muzycznie wyjątkowy 
dzień uświetniła Orkiestra Dęta Glorieta, a o 
odpowiedni przebieg świętowania pod wzglę-
dem organizacyjnym zadbał Ośrodek Promocji 
Gminy Jaworze.

W swoim wystąpieniu wójt Radosław 
Ostałkiewicz przypomniał o tym, co działo 
się w Jaworzu w czasie, gdy Polska odzyski-
wała niepodległość. Ówczesne władze stanęły 
przed koniecznością budowania narodowych 
instytucji lokalnych oraz scementowania spo-
łeczeństwa, które podążyło drogą do wolności. 
Stąd wprowadzana systematycznie reforma 
szkolnictwa z uznaniem języka polskiego 
jako podstawowego.

– Nie bez znaczenia była również posta-
wa samych mieszkańców, którzy wiedzeni 
refrenem hymnu narodowego „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła, kiedy my żyjemy...” w spo-
sób bardziej niż aktywny organizowali od 
podstaw życie społeczne Jaworza. Wówczas 
z ich inicjatywy powstał szereg organizacji 
politycznych, kulturalnych, religijnych czy 
społeczno-gospodarczych. Skupieni w nich 
jaworzanie wzięli sprawy w swoje ręce, or-
ganizując różnego rodzaju szkolenia czy od-
czyty o tematyce niepodległościowej, a także 
zabawy i festyny, w trakcie których wspól-
nie przeżywano powrót Polski na mapę Eu-
ropy – podkreślił wójt Jaworza, dodając już 
we współczesnym kontekście: – Ojczyzna to 
nic innego, jak suma małych ojczyzn, w któ-
rych na co dzień przychodzi nam żyć i pra-
cować. (RA)
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PamiĘć o niePodległej
Święto Niepodległości na terenie gminy Wilamowice uroczyście obchodzono w wielu miejscach.

Już w przeddzień Święta 
Niepodległości w Starej Wsi 
mieszkańcy licznie uczestniczyli 
w uroczystym Apelu Poległych 
przed Krzyżem Powstańczym 
z 1863 roku. Druhowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej odczytali 
imiona bohaterów, którzy odda-
li życie za Ojczyznę od czasów 
powstania kościuszkowskiego, 
aż po lata osiemdziesiąte XX 
wieku. Następnie wszyscy uda-
li się do kościoła na mszę św. 
w intencji Ojczyzny. Nabożeń-
stwo uświetniła starowiejska or-
kiestra dęta pięknym koncertem 
muzycznym. Po mszy uczest-
nicy uroczystości przeszli do 
szkoły, gdzie nauczyciele wraz 
z uczniami przygotowali wie-
czornicę.

Uroczystości w Pisarzo-
wicach również zorganizo-
wano w przeddzień Święta 
Odzyskania Niepodległości. 
Rozpoczęła je msza za Ojczy-
znę, która jednocześnie upa-
miętniła przypadającą w tym 
dniu 49. rocznicę poświęce-
nia pisarzowskiego kościoła. 
Obecni na mszy świętej byli 
m.in. burmistrz Marian Trela, 

samorządowcy, przedstawi-
ciele organizacji działających 
w Pisarzowicach, a także go-
ście z Lesznej Dolnej, przed-
stawiciele Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego 
w Republice Czeskiej z Tade-
uszem Szkucikiem na czele. 
Ich obecność nie była przy-
padkowa. Polacy z Lesznej na 
terenie Czech od wielu już lat 
opiekują się grobem pocho-
dzącego z terenu gminy Wi-
lamowice młodego legionisty 

Józefa Gacka, który właśnie 
tam zginął.

Na zakończenie liturgii zło-
żono kwiaty i znicze pod ta-
blicą płk. Mariana Pilarskiego, 
następnie uczestnicy w asyście 
pocztów sztandarowych prze-
szli na cmentarz pod pomnik 
upamiętniający poległych w I 
i II wojnie światowej. Tu odbył 
się Apel Poległych, złożono 
kwiaty i zapalono znicze. War-
tę przy pomniku pełnili druho-
wie OSP i młodzież szkolna.

Po oficjalnej części uro-
czystości uczestnicy obcho-
dów udali się do Gminnego 
Centrum Działań Twórczych, 
gdzie uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Pisarzowicach 
przygotowali widowisko 
słowno-muzyczne „Niepod-
ległość znaczy wolność, słowa 
najpiękniejsze”. Na zakoń-
czenie Zespół Regionalny 
„Pisarzowianki” zaśpiewał 
pieśni patriotyczne.

W dzień Święta Niepod-
ległości uroczystości zorga-
nizowano w Wilamowicach, 
rozpoczynając je od mszy 
św. w Sanktuarium Święte-
go Arcybiskupa Józefa Bil-
czewskiego. Następnie przy 
akompaniamencie Repre-
zentacyjnej Orkiestry Dę-
tej z Wilamowic pod batutą 
Mariusza Płonki przemasze-
rowano na cmentarz, gdzie 
delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów pod krzyżem. Ar-
tystyczna część uroczystości 
odbyła się w sali OSP Wila-

mowice. Akademię przygoto-
wali uczniowie miejscowego 
Zespołu Szkół, wystąpił rów-
nież Zespół  Regionalny 
„Wilamowice”. Ostatnim 

punktem spotkania był kon-
cert grupy Beskid Sound 
Project Orchestra pod batu-
tą Sebastiana Niemczyckie-
go. (R)

MARiAN TReLA,
burmistrz Wilamowic:

Święto Niepodległości obchodzi-
my bardzo uroczyście w wielu 

miejscach naszej gminy. Silne 
przywiązanie do tradycji nie-
podległościowych wynika w dużej 
mierze z pamięci o bohaterach, 
którzy pochodzą z naszej ziemi. 
To nasi dawni mieszkańcy, wy-
wodzący się z zamieszkujących 
naszą gminę rodzin. Dlatego są 
nam bliscy, dlatego też możemy 
młodzieży wskazywać konkret-
ne, bliskie jej codziennemu życiu 
przykłady. Świadectwo życia sta-
nowi najlepszy wzór do naślado-
wania, pamiętamy o ludziach, 
którzy walczyli i zginęli za naszą 
Niepodległość.

uczniowie Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach przygotowali widowisko słowno-muzyczne „Niepodległość znaczy 
wolność, słowa najpiękniejsze”.
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Mieszkańcy Starej Wsi wzięli udział w uroczystym Apelu Poległych przed 
Krzyżem Powstańczym z 1863 roku.
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W Wilamowicach akademię przygotowali uczniowie miejscowego Zespołu Szkół, wystąpił również Zespół Regio-
nalny „Wilamowice”.
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uhonorowanie zasłuŻonego historyka
Antoni Barciak z Hecz-
narowic, nominowany do 
tegorocznej Nagrody ks. Jó-
zefa Londzina, zostanie tak-
że uhonorowany przez Radę 
Miejską Wilamowic.

– Nominowaliśmy profe-
sora do Nagrody Londzina, 
teraz chcemy go też uhono-
rować w uznaniu wieloletnich 
zasług dla upamiętnienia histo-
rii naszej gminnej wspólnoty – 
mówi burmistrz Marian Trela. 
Prof. Antoni Barciak znalazł 
się w gronie 10 osób nomino-
wanych w tegorocznej edycji 
Nagrody Starosty Bielskiego 
im. Księdza Józefa Londzina. 
Jest mieszkańcem Hecznaro-
wic i emerytowanym profe-
sorem historii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, gdzie 

przez dwie dekady pełnił funk-
cję kierownika Zakładu Nauk 
Pomocniczych Historii UŚ.

Co szczególnie warte pod-
kreślenia – od lat angażuje 
się w działalność bardzo wie-
lu naukowych i społecznych 
instytucji w kraju i regionie, 
oddany pracy na rzecz środo-
wiska lokalnego w swej ro-
dzinnej gminie Wilamowice. 
Był inicjatorem i redaktorem 
oraz współautorem monogra-
fii o gminie Wilamowice oraz 
monografii sołectwa Danko-
wice. Prowadził również ba-
dania archeologiczne, w tym 
gródka stożkowego w Danko-
wicach wraz z opracowaniem 
dokumentacji historycznej. 
Napisał cykl artykułów o ko-
ściele Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Starej Wsi, prze-

prowadził prace terenowe 
w zakresie odnalezienia tzw. 
kopców granicznych pomię-
dzy miejscowościami Pisarzo-
wice i Kęty. Wniósł również 
znaczący wkład w przygoto-
wania do procesu beatyfika-

cyjnego oraz kanonizacyjnego 
arcybiskupa Józefa Bilczew-
skiego.

Jego zainteresowania nie 
ograniczały się do terenu 
gminy Wilamowice. Był tak-
że promotorem nawiązania 

współpracy partnerskiej z Dol-
nym Benešovem w Czechach. 
Zainicjował i zebrał inskrypcje 
z miast: Katowice, Pszczyna, 
Mysłowice i z gminy Kęty. 
Aktywnie włączył się w pra-
ce remontowe przy koście-
le parafialnym w Bestwinie. 
Przeprowadził rozpoznanie 
historyczne zespołu parkowe-
go obszaru chronionego Natura 
2000 Dolnej Odry. Był inicja-
torem opracowania i wyda-
nia Regestów Dokumentów 
Górnośląskich, obejmujących 
również teren Czech, wydając 
cztery tomy wraz z kolegami 
z Czech.

Jest autorem pierwszych 
opracowań dziejów Uniwer-
sytetu Śląskiego i wydania 
najstarszej księgi miejskiej 
Mysłowic. W jego dorobku au-

torskim i redakcyjnym znalazło 
się około 80 pozycji książko-
wych, w tym atlasy historycz-
ne miast Racibórz, Gliwice, 
Bytom i ponad 300 artykułów 
naukowych wydanych w Pol-
sce, Czechach i Niemczech. 
Od 25 lat co roku organizuje 
międzynarodowe konferencje 
naukowe z cyklu „Kultura Eu-
ropy Środkowej”. W latach 80. 
XX w. aktywnie działał w „So-
lidarności” na Uniwersytecie 
Śląskim, za co był represjono-
wany. W 2017 r. został uho-
norowany Złotym Laurem 
Kompetencji i Umiejętności 
w kategorii „Kultura”, przy-
znanym przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą w Katowicach. 
Odznaczony jest też Złotym 
Krzyżem Zasługi przez Pre-
zydenta RP. (CP)
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151 km kanalizacji 
Na obszarze gminy Wilkowice kanalizacja sanitarna budowana jest od niemal 40 lat. Zdecydowanie jednak największy rozmach miały prace przeprowadzone w 

ciągu ostatnich 5 lat. Z wybudowanych w tym okresie ok. 90 kilometrów sieci aż 84,6 km to następstwo największego w historii gminy projektu „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, który dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej.

W listopadzie wykonany 
został ostatni wielki krok na 
drodze do zakończenia szeroko 
zakrojonej inwestycji. Mowa 
o oddaniu do użytkowania 
pompowni ścieków „Huciska” 
przy ul. Galicyjskiej w Wil-
kowicach, co też poprzedziły 
wcześniejsze testy związane 
ze sprawdzeniem wszelkich 

parametrów odnośnie bieżą-
cego funkcjonowania. W ślad 
za tym do mieszkańców w tej 
części gminy, wysłano łącz-
nie 250 pakietów informacji 
o możliwości przyłączenia się 
do kanalizacji. Tylko w mi-
nionych pięciu latach do sieci 
zbiorczej podłączyło się 1325 
gospodarstw domowych, z cze-

go 1296 w ramach wspomnia-
nego już projektu.

Przypomnijmy, że kilka 
miesięcy wcześniej zakoń-
czyły się niezbędne procedu-
ry odbioru pompowni ścieków 
„Łubinowa” przy ul. Cha-
browej w Wilkowicach. 
Obie pompownie są w peł-
ni nowoczesne i funkcjonal-
ne, ich praca jest na bieżąco 
monitorowana w systemie 
całodobowym, poprzez sy-
gnały telemetryczne wysyła-
ne z obszaru pompowni do 
dyspozytorni Aqua S.A. przy 
oczyszczalni w Komorowi-
cach, gdzie trafiają wszystkie 
ścieki z podłączonych budyn-
ków na terenie gminy.

Ostatni element wielkiego 
projektu to kolejne dodatko-
we zadanie (nr 15), o którego 
„uruchomienie” Gmina z po-
zytywnym skutkiem ubiegała 
się w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Obejmuje 
ono budowę sieci w rejonie 
ul. Szczyrkowskiej w Bystrej 
(okolice Centrum Ogrodnicze-
go „Berberys”) oraz skrzyżo-
wania ul. Wrzosowej i Skośnej 
w Mesznej. Łączna długość 
kanalizacji, jaka zostanie wy-
konana w ramach niniejszego 
zadania, to 420 metrów, co 
umożliwi podłączenie kolej-
nych siedmiu budynków. Ter-

min zakończenia prac, które 
ruszyły tuż po wyłonieniu wy-
konawcy, przewidziano w tym 
przypadku na pierwszy kwartał 
2023 roku.

Powyżej wspomniane oko-
liczności sprawiają, że efekt 
rzeczowy projektu, na który 
składa się przede wszystkim 
całkowita długość zabudowy 
sieci, ale również pompownie 
oraz odtworzenia dróg, został 
wykonany niemal w 100 pro-
centach. Dla pełnej realizacji 
inwestycji dofinansowanej ze 
środków unijnych i uzyska-
nia tzw. efektu ekologicznego 
wymagane jest podłączenie się 
odpowiedniej liczby mieszkań-
ców. Tylko wtedy w myśl za-
łożeń projektu zakończy się on 
pełnym sukcesem z korzyścią 
dla całej społeczności gminy 
Wilkowice. Dodać należy, że 
w ramach podpisanej umo-
wy Gmina zobowiązała się 
do przyłączenia do sieci 1695 
budynków, co na ten moment 
zostało osiągnięte w 75 proc.

Już po zakończeniu projek-
tu „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy 
Wilkowice w wyznaczonych 
obszarach aglomeracji” Gmi-
na Wilkowice będzie mogła 
poszczycić się imponującą 
długością 151 km sieci kana-
lizacji sanitarnej na swoim te-
renie. (MA)

gminA wilkowice

jednostka realizująca Projekt  
w urzĘdzie gminy wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl
Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl  

w zakładce „Kanalizacja”.

Finanse:
83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:
43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy unii europejskiej
20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony   
          Środowiska i Gospodarki Wodnej
18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

BUdOWa SiEci KaNaLiZacJi SaNiTaRNEJ Na TERENiE GMiNy WiLKOWicE W WyZNacZONych OBSZaRach aGLOMERacJi

Fakty
Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 
km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Re-
alizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 84,36 km sieci, 
pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.
Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – marzec 2023 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

JANuSZ ZeMANeK, 
wójt gminy Wilkowice:

Budowa kanalizacji, zwłaszcza 
na taką skalę, jak ma to miejsce 
w przypadku naszej Gminy, to 
najtrudniejsze z zadań, jakie-
go może podjąć się samorząd. 
Także dlatego, że dla samych 
mieszkańców to spore uciąż-
liwości na etapie inwestycji, a 
więc masa błota, brudu, kurzu, 
hałasu i innych niedogodności. 
Tym bardziej cieszę się, że to już 
za nami, a wybudowanie dzie-
siątek kilometrów sieci kanali-

zacyjnej będzie przez długie lata 
służyć kolejnym pokoleniom 
mieszkańców gminy Wilkowice 
jako dobro wspólne.
Przepisy, które weszły w życie 
w sierpniu tego roku nakła-
dają na Gminę szereg nowych 
obowiązków w kwestii kontroli 
gospodarki wodno-ściekowej 
oraz precyzują sankcje i kary 
z tym związane. Można zatem 
powiedzieć, że „uciekliśmy spod 
topora” w ostatniej chwili. Jed-
nocześnie trzeba jasno podkre-
ślić, że budowa kanalizacji nie 
jest inwestycją spektakularną, 
bo jej główne efekty leżą pod 
ziemią i nie są dostrzegalne. 
Często natomiast nie pamiętamy 
o wszystkich skomplikowanych 
działaniach związanych z reali-
zacją zadania, a nad poprawą 
komfortu w naszym codziennym 
funkcjonowaniu przechodzimy 
zwyczajnie do porządku dzien-
nego.

Pompownia „Huciska” przy ul. Galicyjskiej w Wilkowicach została już oddana do użytkowania, co stanowi kolejny kluczowy krok na finiszu inwestycji.
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Przy ulicy Skośnej w Mesznej prowadzone są obecnie jeszcze prace w ramach 
dodatkowego Zadania nr 15.
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środowisko to wsPólna sPrawa
Uświadamiaj bliskim, że smog nas zabija. Niebezpieczne trucizny powstają w domowych piecach. Kochasz dzieci nie pal śmieci! – to stanowczy apel,  

z którym już od lat w ramach dnia czystego Powietrza występuje Fundacja Ekologiczna „arka” z Bielska-Białej.

Obchody już 18. edycji 
Dnia Czystego Powietrza roz-
poczęły się od zorganizowania 
tematycznego happeningu na 
placu Bolka i Lolka w cen-
trum Bielska-Białej. Fundacja 
zaprosiła do udziału w nim 
uczniów miejscowej Dwuję-
zycznej Szkoły im. Władysła-
wa Kopalińskiego. W kolejne 
listopadowe dni podopiecz-
ni kilkunastu bielskich szkół 
uczestniczyli w ciekawych 
warsztatach dotyczących ja-
kości powietrza i jej wpływu 
na zdrowie.

Każdorazowo przypomi-
nano o konieczności dbania 
o środowisko jako niezaprze-

czalnie wspólnej sprawie. 
– Katastrofa klimatyczna do-
tyka nie tylko odległe kraje, 
ale także zmienia nasze ży-
cie. Chyba każdy z nas czuje 

już, iż to wszystko się dzieje 
i zmierza w fatalnym dla nas 
i naszych dzieci kierunku. Nie 
możemy czekać bezczynnie, 
aż nasza cudowna Ziemia 

stanie się miejscem, w któ-
rym trudno będzie żyć – wy-
jaśnia Wojciech Owczarz, 
prezes Fundacji Ekologicz-
nej „Arka”.

Organizując Dzień Czy-
stego Powietrza, wpisujący 
się w szeroko pojętą edu-
kację ekologiczną młodego 
pokolenia, bielska Fundacja 

przywołała wymowną staty-
stykę o około 50 tysiącach 
osób, które umierają w Pol-
sce z powodu zanieczyszczeń 
powietrza. Powodem takiego 
stanu rzeczy jest w głównej 
mierze spalanie w domo-
wych piecach śmieci, w tym 
ubrań, plastikowych butelek 
czy kawałków pomalowa-
nego drewna. Do atmosfe-
ry wydostają się pyły i gazy 
oraz toksyczne substancje, 
jak metale ciężkie czy diok-
syny. To z kolei skutkować 
może poważnymi chorobami 
układu oddechowego i krąże-
nia, ale również wywoływać 
nowotwory. (ReD)

tak dla czystego Powietrza
Jeszcze do 30 listopada wy-
konać można ekologiczny 
plakat o tematyce związanej 
z efektami likwidacji niskiej 
emisji. Konkurs, organizo-
wany ponownie przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, adre-
sowany jest do dzieci w wie-
ku przedszkolnym, uczniów 
szkół podstawowych i świe-
tlic środowiskowych z terenu 
województwa śląskiego.

Konkurs „Tak dla Czyste-
go Powietrza” podzielono na 
kilka kategorii w zależności 
od wieku, obejmując dzie-
ci od placówek przedszkol-
nych aż po najstarszych, 
którzy ukończyli 15. rok ży-
cia. W każdym przypadku za-
łożenia są identyczne, a więc 
szeroko pojęta edukacja eko-
logiczna młodego pokolenia 
poprzez rozwój umiejętności 
plastycznych, zwrócenie uwa-
gi na piękno otaczającej nas 
przyrody oraz popularyzowa-
nie wiedzy o funduszach unij-
nych wykorzystywanych na 

ochronę środowiska, w tym 
właśnie czystego powietrza.

Co roku przedsięwzięcie 
znajduje swoich licznych od-
biorców. Tylko w poprzed-
niej  edycji  wykonanych 
zostało aż 213 rozmaitych 
prac. – Nasz konkurs cieszy 
się sporym zainteresowa-
niem, zwłaszcza wśród naj-
młodszych, stąd niedawne 
jego rozszerzenie o przed-
szkolaków. To dobra pro-
mocja proekologicznych 
postaw, pokazująca też jak 
dzieci i młodzież postrze-
gają środowisko naturalne 
– mówi Tomasz Bednarek, 

prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach. 

Zgodnie z regulaminem 
konkursu, współfinansowa-
nego ze środków Pomocy 
Technicznej Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020, prace 
nadsyłać można do 30 listo-
pada do godziny 15:30, przy 
czym decyduje data wpływu 
do WFOŚiGW w Katowicach 
na adres Organizatora przy ul. 
Plebiscytowej 19 z dopiskiem 
„Konkurs plastyczny”. Dla 
najlepszych przewidziano na-
grody o maksymalnej wartości 
nawet 700 zł. (M)

Pracownia na jubileusz

Zielona Pracownia powstała w szkole w Pi-
sarzowicach w gminie Wilamowice. Otwar-
cie zbiegło się z jubileuszem placówki.

Jak wyjaśnia dyrektorka placówki Lidia Dziu-
bek, w marcu Szkoła Podstawowa w Pisarzowi-
cach przystąpiła do konkursu „Zielona Pracownia 
2022”, organizowanego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Zaprezentowała wtedy projekt 
szkolnej pracowni „DNA komórka JA” na po-
trzeby przede wszystkim poznawania nauk bio-
logicznych. Spośród 149 projektów zgłoszonych 
do konkursu jury wyłoniło 55 laureatów, wśród 
nich także projekt pisarzowskiej szkoły.

W sali przeprowadzono generalny remont 
obejmujący podłogę, ściany, lampy i sufit, po-

mieszczenie wyposażono też w nowoczesne 
zaplecze techniczne. Z dofinansowania Fundu-
szu szkoła zakupiła nowoczesne pomoce dy-
daktyczne do nauczania biologii oraz sprzęt 
multimedialny. – Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób powstała piękna, nowoczesna i w pełni 
wyposażona pracownia biologiczna. To miej-
sce przyjazne uczniom, w którym zdobywanie 
wiedzy kojarzyć się będzie z odkrywaniem, ba-
daniem i samodzielnym poznawaniem świata. 
Oprócz realizacji podstawy programowej z bio-
logii uczniowie będą mogli rozwijać zaintere-
sowania i talenty, zgłębiać wiedzę i nabywać 
nowe umiejętności – wyjaśnia Lidia Dziubek.

Oficjalnie pracownię otwarto podczas jubi-
leuszu 60-lecia powstania nowej szkoły w Pi-
sarzowicach. (R)
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Dzieci chętnie angażują się w ekologiczne inicjatywy, a ta zakładająca 
tworzenie plakatów doskonale się w poprzednich latach sprawdziła.
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leśny mural w jeleśni
Mural „Beskidzka Natura” 
powstał na ścianie budynku 
Zespołu Szkół nr 2 w Jeleśni.

Malowidło „Beskidzka Na-
tura” prezentuje florę i faunę 
beskidzkich lasów, ukazu-
jąc bioróżnorodność i nie-
zwykłe walory przyrodnicze 
Beskidu Żywieckiego. Po-
wstawało przez 3 miesiące na 
powierzchni ściany ok. 135 
mkw. Inicjatorem namalowa-
nia muralu – jednego z pięciu 
na terenie gminy Jeleśnia – 
jest Fundacja „9sił”. Jej pre-
zes Monika Wróbel wyjaśnia, 
że dzieło będzie rozwijane 
w kolejnych latach, co umoż-
liwi domalowanie następnych 

elementów beskidzkiej przy-
rody. Mural namalował Ma-
ciej Szymonowicz.

Jak informuje Karolina 
Morkisz z Nadleśnictwa Je-
leśnia, uroczystość otwarcia 
zielonego muralu objął Ho-
norowym Patronatem Dy-
rektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Ka-
towicach. Dyrektor Damian 
Sieber podziękował za pro-
mowanie przyrody Beskidu 
i pracy leśników, a dla upa-
miętnienia wydarzenia na 
ścianie budynku odbił logo 
Lasów Państwowych.

Partnerami projektu obok 
Nadleśnictwa Jeleśnia był 
Zespół Parków Krajobrazo-

wych Województwa Śląskie-
go oddział w Żywcu oraz 

Zespół Szkół Nr 2 w Jele-
śni. (NJ)

trening z naturą
Reprezentanci Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Kozy wybrali się na trening w góry. Nie były to jednak 

typowe zajęcia sportowe. Przy okazji aktywnie spędzonego czasu dzieci i młodzież mieli sposobność 

obcowania z naturą, a to właśnie zakładało wydarzenie zorganizowane przy współpracy z Lasami Pań-

stwowymi.
Projekt „Bliżej natury, 

czyli chodź na trening z Or-
łem w góry” rozpoczął się 
od zbiórki w wyznaczonym 
miejscu, w godzinach poran-
nych w niedzielę 6 listopada. 
Następnie młodzi zawodni-
cy, ich trenerzy, rodzice oraz 
działacze klubu, łącznie ponad 
setka osób, wspólnie przeszli 
trasę do urokliwych okolic ka-
mieniołomu, gdzie przepro-
wadzono rozgrzewkę przed 
dalszym marszem.

Podczas wędrówki Miłosz 
Zelek, na co dzień przewod-
niczący Rady Gminy Kozy, 
przekazywał w interesujący 
sposób cenne informacje na 
temat samych lasów i historii 
kolejno mijanych miejsc, m.in. 
koziańskiego kamieniołomu, 
Kapliczki na Przełęczy, a tak-
że Krzyża Milenijnego stoją-
cego na szczycie Hrobaczej 
Łąki. W trakcie organizowane 
były konkursy, w których za-
równo dzieci, jak i osoby doro-

słe wykazywali się wiedzą na 
temat znajomości liści drzew 
czy wyznaczania kierunków 
świata. Brali udział również 
w angażujących konkurencjach 
sprawnościowych. Ciekawie 
i wesoło zarazem było także 
po dotarciu do miejsca doce-

lowego, gdzie rozpalono ogni-
sko, wykonywano pamiątkowe 
fotografie i wręczano gadżety.

– Sport można uprawiać 
w różnych formach oraz oko-
licznościach, także na łonie 
natury. Przy okazji można się 
wiele nauczyć. Ten swoisty tre-

ning miał na celu zachęcenie do 
aktywności fizycznej w otocze-
niu przyrody oraz integracji 
lokalnej społeczności. To się 
udało, więc zamierzamy ten 
pomysł kontynuować – podsu-
mowują nietypowe wydarzenie 
członkowie LKS Orzeł. (RA)

80 budek

przygotowali leśnicy wraz z uczniami bielskich 
i czechowickich szkół.

Chodzi o budki lęgowe dla ptaków. leśnicy z 
Nadleśnictwa Bielsko co roku organizują akcję 
składania budek lęgowych, do której zaprasza-
ją uczniów z zaprzyjaźnionych szkół z Bielska-
-Białej i terenu powiatu bielskiego. praca od-
bywa się podczas zajęć w placówkach. W tym 
roku warsztaty ekologiczne, w czasie których 
składano budki lęgowe, przeprowadzono z 
uczniami Zespołu szkół ogólnokształcących 
im. armii Krajowej w Bielsku-Białej, szkoły 
podstawowej nr 10 towarzystwa szkolnego 
im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej, szkoły pod-
stawowej nr 4 w Czechowicach-dziedzicach 
oraz szkoły podstawowej nr 2 w ligocie Mi-
liardowicach w gminie Czechowice-dziedzice.

Jak informuje Nadleśnictwo Bielsko, podczas 
tegorocznej akcji „Budka” młodzież składała 
drewniane domki dla ptaków typu a. to budka 
zamknięta przeznaczona dla ptaków gniazdu-
jących w dziuplach, takich jak sikorka bogatka, 
wróbel, mazurek czy pleszka. otwór wlotowy 
o średnicy 3,30 cm skutecznie uniemożliwia 
dostanie się do jej wnętrza większym i dużo 
silniejszym ptakom, np. szpakom.

składanie budek było dla uczniów również 
okazją do poznania życia ptaków i ich ochrony. 
podczas warsztatów ekologicznych uczestnicy 
oprócz informacji o budowie i zastosowaniu 
budek lęgowych dla ptaków poznali gatunki 
ptaków, jakie występują w lasach regionu, a 
także metody ochrony przyrody w lasach.

Efektem prac młodzieży jest 80 gotowych bu-
dek, które leśnicy wywieszą w lasach na tere-
nie Nadleśnictwa Bielsko. (NB)

ekologia w liczbach
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