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zaGroŻone szpitale
Szpitale powiatowe, stano-
wiące trzon systemu szpital-
nictwa w Polsce, z miesiąca 
na miesiąc zwiększają za-
dłużenie. Przerwać tę spi-
ralę może tylko właściwa 
wycena kosztów świadczeń, 
przede wszystkim medycz-
nych płac – uważa Związek 
Powiatów Polskich.

Sytuacja lecznictwa była 
jednym z tematów posiedze-
nia Zarządu ZPP w Szczyrku. 
– Szpitale powiatowe zadłu-
żają się coraz bardziej, a ich 
długi stają się ciężarem nie do 
udźwignięcia przez samorzą-
dy. Mamy sygnały, że w wie-
lu miejscach długi przekroczą 
możliwości powiatów jeszcze 
w tym roku – wyjaśnia An-
drzej Płonka, prezes Związku 
Powiatów Polskich i staro-
sta bielski. I tak np. szpital 
w Żywcu, nowa placówka, co 
miesiąc ma około jednego mi-
liona złotych strat. W skali ca-
łego województwa śląskiego 
brakuje na płace około 20 mln 
zł miesięcznie. Prezes dodaje, 
że to właśnie szpitale powiato-

we są placówkami pierwszego 
kontaktu, to do nich trafia naj-
więcej pacjentów wymagają-
cych hospitalizacji.

Skąd te problemy szpitali? 
Ponad 80 proc. ich kosztów 
stanowią płace. Inflacja i brak 
lekarzy na rynku sprawia, że 
rośnie z tej strony presja pła-
cowa. Andrzej Płonka doda-
je, że dialog z Ministerstwem 
Zdrowia na ten temat cały 
czas trwa i stopniowo obie 

strony zbliżają się do kwot 
akceptowalnych dla wszyst-
kich. M.in. obecny na spotka-
niu Zarządu ZPP wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski 
zapowiedział, że najbardziej 
obciążone działy lecznictwa 
– pediatria, psychiatria, inter-
na, izby przyjęć oraz nocna 
i świąteczna opieka będą wy-
ceniane w nowy sposób.

– To promyk nadziei , 
ale problemów jest więcej. 

Brakuje lekarzy, szpitale 
ich podkupują. Dyrektorzy, 
aby uzupełnić kadrę, zga-
dzają się na wysokie pod-
wyżki. Sytuację mogłoby 
poprawić ułatwienie dostę-
pu do zawodu lekarzom ze 
Wschodu, a więc z Ukrainy 
i Białorusi. W tym wypadku 
należałoby uprościć ścież-
ki nostryfikacji, co trafia na 
opór np. w polskich izbach 
lekarskich – dodaje An-
drzej Płonka.

Związek Powiatów Pol-
skich zrzesza 315 powiatów 
z wszystkich 379. (Ł)

W wielu szpitalach długi przekroczą możliwości finansowe powiatów jeszcze w tym roku – ostrzega Andrzej 
Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich i starosta bielski.
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zaDaszenie WiDoWni 
konieczne
Koncepcja zadaszenia wi-
downi na terenie Amfite-
atru Skalite w Szczyrku jest 
już gotowa. To pierwszy 
krok, aby ta ważna inwe-
stycja mogła zostać w przy-
szłości przeprowadzona.

– Panuje w zasadzie peł-
na zgoda co do tego, że dla 
widowni trzeba zbudować 
zadaszenie. Pozwoli to na 
organizowanie imprez nie-
zależnie od warunków po-
godowych, a te w ostatnich 
latach często dawały nam 
się we znaki. Będziemy mo-
gli poza tym realnie pomy-
śleć o rozszerzeniu szeroko 
pojętej oferty kulturalnej – 
przyznaje burmistrz Szczyr-
ku Antoni Byrdy.

Miasto opracowało już 
koncepcję dotyczącą zadania. 
Aktualnie w przygotowaniu 
jest projekt funkcjonalno-
-użytkowy oraz kosztorys, 
co umożliwi dalsze zabiegi, 
zwłaszcza te o dofinansowa-
nie inwestycji ze źródeł po-
zabudżetowych. To o tyle 

istotne, że szacunkowy koszt 
budowy zadaszenia widow-
ni jest spory i sięga kwoty 
nawet 15 mln zł. Realizacja 
projektu musi więc opierać 
się niemal w całości o środ-
ki zewnętrzne.

Warto przypomnieć, że 
Szczyrk z tutejszym Amfi-
teatrem Skalite od lat jest 
jedną z lokalizacji, w której 
odbywa się Tydzień Kultu-
ry Beskidzkiej, a więc mię-
dzynarodowej rangi festiwal 
folklorystyczny. Minionego 
lata w tradycyjnym wyda-
rzeniu uczestniczył m.in. 
Grzegorz Puda, Minister 
Funduszy i Polityki Regio-
nalnej, który z życzliwością 
odniósł się do pomysłu za-
daszenia miejsc dla widzów. 
– Liczymy na pomoc w tej 
sprawie. Tym bardziej, że 
mówimy o inwestycji, któ-
ra przysłuży się nie tylko 
mieszkańcom Szczyrku, 
ale też pobliskich gmin czy 
wreszcie odwiedzającym 
nas turystom – podkreśla 
burmistrz Byrdy. (R) 

WęGla Dalej brakuje
Mimo że październik zbliża 
się do końca, a temperatu-
ry nad ranem spadają już 
poniżej 5 st. C, wielu Pola-
ków wciąż nie jest przygo-
towanych na zimę. Węgla 
dalej brakuje, a ten, który 
przypłynął statkami, często 
nie odpowiada wymaganiom 
klientów – mówi poseł Plat-
formy Obywatelskiej Mał-
gorzata Pępek.

Gdzie jest ten obiecany 
przez rząd węgiel?
MAŁgoRZAtA PęPek: Dobre py-
tanie. Zadajemy je w imieniu 
naszych mieszkańców regu-
larnie premierowi i ministrom 
podczas posiedzeń Sejmu, ale 
nie uzyskaliśmy do tej pory 
żadnej satysfakcjonującej 
odpowiedzi. Zamiast tego 
ciągle słyszymy jedne i te 
same opowieści, że węgla 
jest dużo i na pewno dla ni-
kogo nie zabraknie, że będzie 
tani i dobrej jakości. Ciężko 
w to uwierzyć Polakom, któ-

rzy stoją w wielogodzinnych 
kolejkach i słyszą, że tego su-
rowca nie ma i nie wiadomo 
kiedy będzie. Zaś ten, który 
jakimś cudem udało się spro-
wadzić w bardzo małej ilości, 
kosztuje ponad trzy tysiące i 
nie jest tak dobry, jak nasz 
polski. To ogromny problem, 
bo jak wiemy, sezon grzew-
czy się już zaczął.

Czy można było tych pro-
blemów z importem wę-
gla uniknąć?
Ależ oczywiście. O tym, że 
planowana jest inwazja na na-
szych wschodnich sąsiadów, 
rząd wiedział już od listopa-
da zeszłego roku od Amery-
kanów. Już wtedy powinno 
się podejmować odpowied-
nie działania. Tymczasem 
w lutym, po napaści Rosji na 
Ukrainę, Minister Klimatu 
i Środowiska Anna Moskwa 
informuje premiera, że może 
nam grozić brak węgla i prosi 
o podjęcie działań. 30 mar-

ca premier ogłasza embargo 
Rosji na węgiel, a dopiero 
13 lipca pojawia się decyzja 
sprowadzenia do Polski wę-
gla przez spółki Skarbu Pań-
stwa. W międzyczasie, przez 
te wszystkie miesiące obser-
wowaliśmy wewnętrzne rzą-
dowe przepychanki.

Efekt tego jest taki, że 50 
proc. Polaków nie ma nawet 
wiaderka węgla.

Czy rozwiązaniem na ener-
getyczne bolączki będzie 
dystrybucja węgla przez sa-
morządy?
Niezrozumiałe jest, dlacze-
go przez osiem miesięcy rząd 
zniszczył system dystrybucji 
węgla. Najpierw zlikwido-
wano akredytowanych sprze-
dawców, później nieudolnie 
tworzono kwalifikowanych 
dostawców, a dzisiaj po kil-
ku miesiącach, obserwujemy, 
jak rząd wywiesza białą fla-
gę i przychodzi do samorzą-
dowców, żeby wzięli sprawę 
w swoje ręce.

Ich zaangażowanie w dys-
trybucję węgla z całą pew-
nością ułatwi czy zwiększy 
dostępność surowca, ale to 
nie rozwiąże kluczowego pro-

blemu. W myśl ustawy samo-
rządy kupią węgiel za 1,5 tys. 
zł, a za pozostałe 500 zł będą 
musiały sfinansować kosz-
ty składowania i dystrybucji 
oraz całą linię sprzedażową. 
To jest desperacja rządu. 

Wiedzą, że ich sposoby dys-
trybucji zawiodły.

Dla mieszkańców, tak samo 
jak węgiel, problemem są 
wysokie ceny energii elek-
trycznej.

Podczas ostatniego posie-
dzenia Sejmu uchwaliliśmy 
ustawę o limitach cen ener-
gii elektrycznej. Będziemy ją 
poprawiać w Senacie. Tak, by 
ceny dla odbiorców były jesz-
cze niższe, bo te w ustawie 
zostały ustawione za wysoko. 
Samorządy i firmy mogłyby 
płacić za megawatogodzinę 
prądu do 600 zł, a nie 800 zł 
tak, jak w ustawie, plus VAT 
na nieznanym jeszcze pozio-
mie. To samo tyczy się od-
biorców indywidualnych.

Obecnie władza sieje pro-
pagandę, że to Putin odpo-
wiada za to, że z polskiego 
węgla w polskich elektrow-
niach jest  produkowany 
drogi prąd. Wystarczy przy-
pomnieć, jakie były wyni-
ki finansowe spółek Skarbu 
Państwa z sektora paliw 
i energii. W pierwszej po-
łowie tego roku Orlen miał 
zysk netto 6,5 mld, Polska 
Grupa Górnicza – 5 mld, Lo-
tos – 4,8 mld, PGNiG – 4,8 
mld, Polska Grupa Energe-
tyczna – 3,3 mld, Energa – 1 
mld, Enea – 0,9 mld, Tauron 
– 0,6 mld. Razem – 27 mld 
zł. Gdyby rząd miał przyzwo-
itość, powinien te pieniądze 
zużyć na to, żeby pomóc 
gospodarstwom domowym 
i przedsiębiorstwom.

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 Pępek nale-
ży do grona najbardziej pra-
cowitych parlamentarzystów 
w Polsce. W obecnej kadencji 
Sejmu wystąpiła z mównicy 
281 razy, plasując się na 8 

miejscu wśród wszystkich 460 
posłów i złożyła już ponad 480 
interpelacji. Wiele z nich doty-
ka problemów, z jakimi bory-
kają się mieszkańcy naszego 
regionu.
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DroGa na ośWięcim i śląsk
Pierwsze łopaty na budowie 
drogi ekspresowej Oświęcim 
– Bielsko-Biała zostały wbite.

Prace obok istniejącego 
fragmentu S1 w Hałcnowie 
w poniedziałek 10 paździer-
nika oficjalnie rozpoczął 
Minister Infrastruktury An-
drzej Adamczyk, w uroczy-
stości wzięli udział posłowie 
i ministrowie, wywodzący się 
z naszego regionu, a także sa-
morządowcy gmin, przez które 
będzie droga przebiegała. – Od 
wielu lat walczyliśmy o sfi-
nansowanie budowy tej dro-
gi, bowiem znacząco poprawi 
ona przejazd między Bielskiem 
a Katowicami i dalej, do cen-
tralnej Polski. Odciąży bardzo 
ruchliwą drogę krajową nr 1 
przez Czechowice-Dziedzi-
ce, a zwłaszcza Pszczynę, na 
co ich mieszkańcy od dawna 
czekają – wyjaśnia Stanisław 
Szwed, poseł Prawa i Spra-
wiedliwości, a zarazem wice-
minister Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej.

W rzeczywistości budowa 
S1 pomiędzy Bielskiem (wę-
zeł Suchy Potok) a Oświę-
cimiem będzie prowadzona 
w dwóch równoległych eta-

pach: z Bielska do Dankowic 
i z Dankowic do Oświęcimia. 
Katowicki oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad przekazał wyko-
nawcom place budowy obu 
odcinków. Koszt odcinka S1 
Oświęcim – Dankowice o dłu-
gości 15,2 km wynosi 989,7 
mln zł (wraz z projektem). Po-
wstanie dwujezdniowa droga 
po dwa pasy ruchu z rezer-
wą pod trzeci pas w każdym 
kierunku oraz trzy węzły 
drogowe: Oświęcim, Wola, 
Brzeszcze. Powstaną także 
drogi towarzyszące drodze 
ekspresowej oraz te obsługu-
jące tereny przyległe. Droga 
ekspresowa zostanie wypo-
sażona w urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, 
ochrony środowiska oraz sys-
temy odwodnienia i oświetle-
nia trasy.

Z kolei odcinek Dankowi-
ce – Bielsko-Biała liczyć bę-
dzie 12 km i kosztować ponad 
586,7 mln zł (cena również 
z projektem). I w tym wypad-
ku wykonawca wybuduje dwu-
jezdniową drogę ekspresową, 
a także dwa węzły drogowe: 
Stara Wieś i Suchy Potok. Za-
danie obejmuje budowę dróg 

towarzyszących drodze eks-
presowej oraz obsługujących 
tereny przyległe. Droga eks-
presowa zostanie wyposażona 
w Miejsca Obsługi Podróż-
nych, Obwód Utrzymania Dro-
gi, urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, ochrony 
środowiska oraz systemy od-
wodnienia i oświetlenia trasy. 
Zakończenie obu odcinków 
o długości 27 km przewidzia-
ne jest na drugą połowę przy-
szłego roku.

Inwestycje te powsta-
ją w ramach budowy trasy 
S1 pomiędzy Mysłowicami 
a Bielskiem-Białą o łącznej 
długości ok. 40 km i warto-
ści prawie 2,3 mld zł. Pozo-
stały fragment również został 
podzielony na II etapy, w obu 
przypadkach po podpisaniu 
umowy z wykonawcami trwają 
prace projektowe, po których 
nastąpi budowa. Jej zakończe-
nie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad przewi-
duje najpóźniej w październiku 
2025 r.

Pierwsze przymiarki do 
budowy drogi Bielsko-My-
słowice rozpoczęły się w po-
łowie pierwszej dekady XXI 
wieku. Po początkowych 

konsultacjach z mieszkańca-
mi terenów, przez które mia-
ła droga przebiegać, zmienił 
się rząd i koncepcję z braku 
pieniędzy na finansowanie 
odłożono na półkę. Działania 
na rzecz budowy drogi wzno-
wiono po 2015 r. Nie obyło się 
bez przeszkód. Umowy z wy-
konawcami dwóch pierwszych 
etapów podpisano jeszcze 
w połowie 2020 r., ale po-

przez zaskarżenie pierwszej 
decyzji środowiskowej Na-
czelny Sąd Administracyjny 
nakazał ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez Generalną Dy-
rekcję Ochrony Środowiska 
wraz z koniecznością zdoby-
cia dwóch kolejnych decyzji. 
Wszystkie dokumenty osta-
tecznie skompletowano we 
wrześniu i bez zwłoki przy-
stąpiono do prac. (Ł)

Podczas wizyty ministra Andrzeja Adamczyka wiceminister Stanisław Szwed 
rozmawiał z nim o inwestycjach drogowych w naszym regionie.

StAniSŁAW SZWed,
poseł PiS, 
Wiceminister Rodziny  
i Polityki Społecznej:

to bardzo potrzebna i długo 
wyczekiwana trasa, która po-
łączy nasz region z górnym Ślą-
skiem i resztą Polski. i w drugą 
stronę, z północnej europy 
ułatwi przejazd na południe, 
przede wszystkim na Słowację, 
co na naszym obszarze połu-
dniowej części województwa 
śląskiego wygeneruje nowe 
możliwości,  w tym także 
miejsca pracy, m.in. w logi-
styce. droga będzie szybka, a 
przede wszystkim bezpieczna.
Chcę podkreślić, że wiele dzia-
łań w sprawie tej inwestycji 
podjęliśmy już za naszych 
pierwszych rządów w latach 
2005-2007. i to dzięki deter-
minacji obecnego rządu Pra-
wa i Sprawiedliwości mogły w 
końcu ruszyć prace, przerwane 
za rządów naszych poprzedni-
ków przez brak finansowania. 
Procedury – niezbędne i długo-
trwałe – mając już zapewnione 
pieniądze na budowę, można 
było więc ostatecznie wzno-
wić. Jako, że sprawy formalne 
mamy za sobą, pełną parą roz-
poczynamy inwestycję.
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Integracja dla uchodźców
W miejscowościach powiatu biel-
skiego ruszył program służący inte-
gracji uchodźców z Ukrainy.

Pierwsze zajęcia już się odbyły, a naj-
większą popularnością cieszą się pro-
pozycje dla dzieci i młodzieży – zajęcia 
artystyczne i ruchowe. Sporo ukraiń-
skich kobiet korzysta z kolei z pomo-
cy psychologa i prawnika. W Porąbce, 
Buczkowicach i Bystrej rozpoczął się 
program dla uchodźców wojennych 
z Ukrainy „Poznajmy się – program in-
tegracyjny powiatu bielskiego”. Nabór 
chętnych cały czas trwa.

Ponad 60 wniosków wpłynęło do-
tychczas do programu, na który Powiat 
Bielski pozyskał ponad 600 tys. zł. – 
Staramy się wszechstronnie pomagać 
obywatelom Ukrainy. Oprócz naszego 
materialnego wsparcia, które wysyłamy 
na Ukrainę, tworzymy też warunki do 
integracji dla tych, którzy przed wojną 
uciekli i mieszkają wśród nas – wyjaśnia 
starosta bielski Andrzej Płonka.

Zajęcia właśnie ruszyły, zaplanowa-
ne są do grudnia przyszłego roku. – Po 
złożeniu wniosku wystarczy po prostu 
przyjść na wybrane zajęcia. Nie trze-
ba deklarować się, jak długo będziemy 
uczestniczyli w programie. Zdajemy 
sobie sprawę, że ci ludzie nie są pewni 
swojej przyszłości, kiedy i czy wrócą do 
swoich domów w Ukrainie – mówi Mar-
ta Gandor-Golik z bielskiego Starostwa, 
które odpowiada za realizację programu. 

W Porąbce w Powiatowym Zespole 
Placówek Oświatowych DWD dorośli 
w każdą środę przez 2 godziny uczą się 
języka polskiego, a we wtorki są zajęcia 
poznawcze z kultury polskiej. Dyżury 
mają psycholog i prawnik. Zajęcia in-
tegrujące dla najmłodszych odbywają 
się w co drugą sobotę. Swój harmono-
gram spotkań wyznaczyły strażnica OSP 
w Bystrej i Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego w Buczkowicach. Można je zna-
leźć na stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych powiatu bielskiego. 
Będą one umieszczane systematycznie 
na kolejne miesiące.

Kto może wziąć udział w progra-
mie? Każdy chętny Ukrainiec ze statu-
sem uchodźcy wojennego, który znalazł 
schronienie w powiecie bielskim. Kto 
pierwszy ten lepszy, bo program jest roz-
pisany na ok. 300 osób. Warunkiem jest 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
dostępnego na stronie internetowej po-
wiatu w zakładce „Ukraina/Informacje” 
i złożenie wniosku w wymienionych 
miejscach lub w urzędach w Porąbce, 
Wilkowicach, Buczkowicach i Szczyrku 
oraz w Starostwie Powiatowym w Biel-
sku-Białej. Program jest bezpłatny, trze-
ba tylko dojechać na zajęcia. (MF)

inauGuracja 
sportoWeGo roku
W piątek 21 października w hali 
sportowej w Jaworzu uroczy-
ście zainaugurowano sportowy 
rok szkolny 2022/2023 w powie-
cie bielskim.

Inauguracja stała się okazją do 
zaprezentowania najlepszych osią-
gnięć uczniów ze szkół powiatu 
bielskiego. Jaworze nie wybrano 
przypadkowo, bowiem podczas 
Igrzysk Młodzieży o Puchar Sta-
rosty Bielskiego I miejsce zdobyła 
tutejsza Szkoła Podstawowa nr 1.

W zawodach finału woje-
wódzkiego w Katowicach w roku 
2021/2022 I miejsce zajęły: Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Bystrej 
(piłka ręczna dziewcząt), SP nr 
3 Ligota (tenis stołowy dziewcząt 
i chłopców) oraz ZSP Jasienica 
(czwórbój lekkoatletyczny dziew-
cząt). W Igrzyskach Młodzieży 
I miejsce zajął ZSP Bestwinka 
w tenisie stołowym chłopców, 
a II miejsce przypadło SP nr 3 
Ligota (tenis stołowy dziewcząt). 
Wyniki Powiatowego Współza-
wodnictwa Sportowego Igrzyska 
Dzieci o Puchar Starosty Biel-
skiego: I miejsce SP nr 2 Bystra, 
II miejsce Szkoła Podstawowa 
w Pisarzowicach, a III miejsce 
SP nr 1 w Kozach. We współza-

wodnictwie Sportowych Igrzysk 
Młodzieży o Puchar Starosty 
Bielskiego poza I miejscem SP nr 
1 Jaworze, II miejsce zdobył SP 
nr 5 Czechowice-Dziedzice, a III 
miejsce ZSP w Bestwince. Wy-
niki Licealiady: I miejsce Zespół 
Szkół Technicznych i Licealnych 
w Czechowicach-Dziedzicach, II 
miejsce Liceum Ogólnokształcą-
ce w Kozach. Wyróżnieni zosta-
li także Gminni Organizatorzy 
Sportu Szkolnego: Paweł Łęka-
wa, Mieczysław Moczek, Tomasz 
Pająk, Arkadiusz Sojka, Tadeusz 
Szkuta, Szymon Szymański, Mar-
cin Węgrzyn i Artur Żelichowski.

Sama uroczystość miała pod-
niosły charakter. Całość rozpo-
częto hymnem państwowym, 
wprowadzono flagę polską i olim-
pijską, odebrano ślubowanie od 
sędziów i zawodników. Miłym 
akcentem był sportowo-artystycz-
ny występ uczniów z obu szkół 
podstawowych z Jaworza, którzy 
zaprezentowali m.in. taniec, akro-
batykę i koszykówkę, przygoto-
wany przez Ośrodek Promocji 
Gminy Jaworze i nauczycieli wy-
chowania fizycznego z Jaworza. 
Zaprezentowano także sportowe 
nadzieje olimpijskie z terenu na-
szej gminy. (JJ)



NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

po czterDziestu latach znoWu W łupkoWie

upamiętnienie internoWanych 
W piątek 30 września 2022 roku 

w Zakładzie Karnym w Nowym Łupkowie 
w Bieszczadach odsłonięty został obelisk, 
upamiętniający działaczy „Solidarności”, 
którzy byli internowani w tym miejscu 
w 1982 roku. W uroczystości wzięło udział 
kilkunastu byłych internowanych, w tym 
ośmiu z Regionu Podbeskidzie. Nie zabrakło 
też reprezentacji podbeskidzkiej „Solidar-
ności”, bielskiego Stowarzyszenia „Podbe-
skidzie Wspólna Pamięć” oraz katowickiego 
oddziału IPN.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą od-
prawioną przez arcybiskupa Adama Szala w 
kościele Świętych Piotra i Pawła w Nowym 
Łupkowie. Oprawę muzyczną zapewnił zespół 
wokalny Służby Więziennej pod kierunkiem 
mjr. Mirosława Radlińskiego.

Po mszy św. nastąpił przemarsz uczestników 
na parking pod Zakład Karny, gdzie odbyła się 
część oficjalna – odsłonięcie upamiętnienia połą-
czone z wręczeniem odznaczeń i pamiątkowych 
statuetek. – Jesteście dla innych wzorem do na-
śladowania – tymi słowami zwrócił się do osób 
internowanych ppłk Janusz Wańcowiat, dyrektor 
Zakładu Karnego w Łupkowie. – 40 lat temu pod-
jęliście walkę i zapłaciliście wysoką cenę: rozłą-
kę z bliskimi, utratę pracy. Dzięki solidarności 
i wspieraniu się nawzajem, przezwyciężyliście 
ten trudny czas, odnosząc zwycięstwo. Wasza 
postawa i wspólne działania pokazują, że razem 
można wiele zdziałać. Dziękujemy Wam za tą 
oddaną dla Ojczyzny postawę.

Odsłonięcia dokonał m.in. inicjator całego 
przedsięwzięcia Mirosław Styczeń z Bielska-
-Białej, w 1981 roku rzecznik prasowy podbe-
skidzkiej „Solidarności”, internowany od 13 
grudnia 1981 roku do początku września 1982 
r. – Chcieliśmy upamiętnić tamte tragiczne dni 
i trzystu działaczy opozycji antykomunistycz-
nej, którzy byli uwięzieni w tym miejscu. Wie-
lu z nich nie ma już wśród nas. Od pomysłu 
do chwili odsłonięcia obelisku minęło prawie 
pięć lat. Sfinalizowanie naszych działań opóź-
niła m.in. pandemia, a potem wojna w Ukrainie 
– powiedział Mirosław Styczeń po odsłonię-
ciu obelisku.

Wraz z nim w uroczystości w Nowym Łup-
kowie wzięli udział inni internowani z Podbe-
skidzia: Grzegorz Gołdynia (wówczas uczeń 
technikum w Oświęcimiu), Adam Gwiżdż (Kuź-
nia Skoczów), Jerzy Nikiel (Belos Bielsko-Bia-
ła), Wacław Pierzchalski (Finex Bielsko-Biała), 
Tadeusz Pogoda (Cementownia Goleszów), Ma-
rian Socha (Celma Cieszyn) i Lesław Werpa-
chowski (Kuźnia Skoczów). Obecny był także 
autor projektu całego upamiętnienia i tablicy 
bielski artysta rzeźbiarz Bronisław Krzysztof, 
jak również reprezentujący podbeskidzką „Soli-
darność” Bogdan Szozda i Artur Kasprzykowski 
z katowickiego oddziału IPN.

Druga część uroczystości miała miejsce 
w Olszanicy, gdzie uczestnicy wysłuchali wy-
kładu Artura Brożyniaka, przedstawiciela In-
stytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, wy-
słuchali koncertu pieśni patriotycznych w wy-
konaniu zespołu wokalnego Służby Więziennej 
oraz obejrzeli wystawę przygotowaną przez rze-
szowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Uczestnicy uroczystości, którzy przybyli 
z Podbeskidzia, odwiedzili także klasztor w po-
bliskiej Komańczy, gdzie w latach 1955-56 był 
więziony Prymas Polski kardynał Stefan Wy-
szyński. – Był taki zwyczaj, że każdy z nas, 
gdy był zwalniany z Łupkowa, na pierwszym 
miejscu docierał właśnie tutaj, by podziękować 
Bogu i Kościołowi za opiekę, a dopiero później 
jechał dalej, do domu i rodziny – powiedział 
Lesław Werpachowski.

ARtuR kASPRZykoWSki

17 listopaDa 2022 roku W WarszaWie

ogólnopolska  
manifestacja „soliDarności”
W czwartek 17 listopada 2022 roku w War-
szawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja 
„Solidarności” – taką decyzję podjęli członko-
wie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na 
nadzwyczajnym posiedzeniu, zorganizowa-
nym on-line w dniu 7 października br. – Nie 
szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale 
na rzecz realizacji naszych postulatów – po-
wiedział podczas dyskusji szef Solidarności 
Piotr Duda. Przewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz dodaje: – Rząd 
ignorując nasze postulaty praktycznie nie dał 
nam wyboru.

5 października odbyło się w Warszawie 
spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego 
z przewodniczącymi Regionów i Sekretariatów 
Branżowych NSZZ „Solidarność”. Dyskutowa-
no o sposobach systemowego powstrzymania 
wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich 
rodzajów surowców i nośników, o zapewnie-
nia godziwego wzrostu wynagrodzeń pracow-
ników w szeroko rozumianej sferze finansów 
publicznych oraz o przyjęciu ustawy o tzw. eme-
ryturach stażowych. – Niestety, spotkanie nas 
głęboko rozczarowało. Pan Premier na wszyst-
kie nasze postulaty miał jedną odpowiedź: jest 

wojna, jest inflacja… Żadnych propozycji, żad-
nego otwarcia. Stąd też nasza decyzja o pro-
teście na ulicach Warszawy. Trzeba to jasno 
podkreślić: nie będziemy demonstrować prze-
ciwko komukolwiek. Chcemy jedynie, by na-
sze postulaty zostały poważnie potraktowane, 
dlatego też bardzo ważny jest nasz jak najlicz-
niejszy udział w tej manifestacji – podkreśla 
Marek Bogusz.

W uchwale Komisji Krajowej, przyjętej 7 
października, ponownie wymienione zosta-
ły trzy podstawowe żądania „Solidarności”. Jed-
nocześnie związkowcy podkreślili, że decyzja 
o proteście nie zamyka drogi do porozumienia: 
„NSZZ „Solidarność” jest zawsze otwarty na 
rzeczowy dialog, jednak stanowczo zaznacza-
my, że bez zmiany stanowiska rządu wobec klu-
czowych postulatów Związku porozumienie nie 
będzie możliwe”.

Za koordynację udziału w manifestacji 
w Warszawie związkowców z Regionu Pod-
beskidzie odpowiedzialny jest wiceprzewodni-
czący ZR Andrzej Madyda (tel. 506 194 978). 
Zapisy przyjmowane będą w oddziałach naszego 
Związku. Bliższe informacje będą na bieżąco 
przekazywane przez Zarząd Regionu do zakła-
dowych organizacji związkowych.

zapraszamy Do kręGielni
Podbeskidzka „Solidarność” organizuje 

kolejne zawody w kręgle. Rozgrywki odbędą 
się w sobotę 19 listopada w Retro Bowling 
Club (Grępielnia) w Bielsku-Białej. Mogą 
w nich uczestniczyć 4-osobowe drużyny 
zgłaszane przez przewodniczących orga-
nizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 

z całego regionu. Zgłoszenia przyjmowane 
są w Zarządzie Regionu Podbeskidzie do 
10 listopada.

Regulamin rozgrywek i inne szczegóły zna-
leźć można na stronie internetowej podbeskidz-
kiej „Solidarności” (www.solidarnosc.org.pl/
bbial) oraz w Dziale Rozwoju Związku ZR.

Byli internowani z Podbeskidzia po czterdziestu latach znowu w Łupkowie – tym razem jako honorowi goście – od 
lewej stoją: Wacław Pierzchalski, tadeusz Pogoda, Lesław Werpachowski, Mirosław Styczeń, Jerzy nikiel, grzegorz 
gołdynia, Adam gwiżdż i Marian Socha.
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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.

nIe umarlI cI, którzy po sobIe dobrą pamIęć pozostawIlI…

DłuG pamięci
Nadchodzi listopad – miesiąc, w którym w sposób szczególny wspominamy 

tych, którzy odeszli już do wieczności, naszych zmarłych krewnych, przyja-

ciół, znajomych. My, członkowie podbeskidzkiej „Solidarności”, w tym czasie 

w sposób szczególny chcemy pamiętać o tych, którzy współtworzyli nasz 

związek na Podbeskidziu, poświęcali mu swe siły, zdrowie, często także swą 

wolność, działali ofiarnie w komisjach zakładowych, walcząc o prawa ludzi 

pracy, a których nie ma już wśród nas. W różnym czasie i w różnym stopniu 

przyczynili się do odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę, do przetrwania, 

a potem rozwoju „Solidarności”. Niektórzy z nich nie byli nawet członka-

mi „Solidarności”, lecz poprzez swą działalność i ofiarę zasłużyli na naszą 

wdzięczną pamięć.

Ta smutna lista z każdym rokiem jest coraz 
dłuższa. Znajdują się na niej między innymi:

Tadeusz Adamski, Ryszard Anus, Wie-
sław Bakalarski, Janusz Bargieł, Ryszard 
Basior, Andrzej Baścik, Mirosław Biernot, 
Antoni Bobowski, Zofia Borecka-Micha-
lak, Piotr Brańka, Barbara Bryś, Kazimierz 
Bury, Michał Caputa, Kazimierz Cieśla, An-
drzej Chlewicki, Ludwik Czarnecki, Bożena 
Ćwiertniewska, Henryk Data, Maciej Dębow-
ski, Oswald Dobrzański, Rudolf Dominik, 
Czesław Drzazga, Władysław Dutka, Andrzej 
Działkowski, Józef Dziech, Maciej Faflak, 
Karol Fajkis, Zygmunt Faliński, Włodzimierz 
Foryś, Jan Frączek, Jerzy Freindorf, Jan Ga-
jewski, Stanisław Jerzy Gdula, Józef Golon-
ka, Zbigniew Gołąb, Jadwiga Gołdynia, Jerzy 
Górny, Zdzisław Greffling, Roman Grudzień, 
Bolesław Gwizdała, Wanda Gwizdała, Ry-
szard Hadka, Janina Jabłońska, Kazimierz 
Jabłoński, Janusz Januszewski, Grzegorz Ja-
roszewski, Jadwiga Kaczmarczyk, Krzysztof 
Kierepka, Jan Kinowski, Wojciech Kisiel, 
Franciszek Kłósko, Helena Kocoń, Zbigniew 
Kołodyński, Józef Kowalski, Józef Kożusz-
nik, Barbara i Ireneusz Kóskowie, Andrzej 
Kralczyński, Jerzy Kucharski, Franciszek 
Kumorowicz, Eugeniusz Lach, Czesław 
Łysień, Mieczysław Machowiak, Tadeusz 

Makulski, Tadeusz Malejka, Jan Krzysztof 
Marek, Danuta Marzec-Styczeń, Stanisław 
Matl, Alicja Mazur, Tadeusz Miara, Wie-
sław Micherda, Leopold Mizera, Ferdynand 

Mizia, Zdzisław Mnich, Tadeusz Moll, Józef 
Noszczyk, Ludwik Ogiński, Stanisław Ole-
jak, Ryszard Orzeł, Henryk Pawłowski, Ry-
szard Penkala, Anna Pietrasina, Lidia Pilch, 
Teresa Piwowarczyk, Kazimierz Podstawa, 
Aleksandra Polak, Krystyna Pysz, Leszek 
Radziwiłł, Jan Sachajko, Ignacy Sanak, An-
drzej Sikora, Weronika Semik, Stanisław 
Simoni, Antoni Sordyl, Wiesław Stache-
wicz, Bronisława Staniszewska, Stanisław 
Stolarski, Marian Strzała, Bolesław Stwora, 
Jan Sulikiewicz, Teresa Szafrańska, Tade-
usz Szczerbowski, Stanisław Sznepka, Ewa 

Szostakowska, Bogumiła Sztefko, Aleksan-
der Tarnawa, Stanisław Tekieli, Paweł To-
masik, Józef Tyc, Jan Tyrkiel, Rudolf Tyrna, 
Helena Wesołowska, Tadeusz Wielgolawski, 
Jan Wilczak, Antoni Włoch, Piotr Wojcie-
chowski, Michał Wołyniec, Jan Worek, Józef 
Wranik, Tadeusz Wróbel, Włodzimierz Za-
błocki, Stanisław Zacharias, Andrzej Zając, 
Jan Ziarko, Czesław Zuber, Stefan Zuber, 
Kazimierz Żyrek...

Tylko w ciągu ostatnich dwunastu mie-
sięcy do tego żałobnego wykazu dopisali-
śmy kolejne osoby. W tym czasie odeszli 
od nas: Tadeusz Mendrek z Brennej, An-
toni Mleczko z Wilamowic, oświęcimianin 
Wiesław Konrad Czarnik, zmarły w USA 
bielszczanin Józef Trybała, Andrzej Wie-
czorek z Żywca, Jerzy Hatłas z Kęt, Jan Si-
wiec z Suchej Beskidzkiej oraz bielszczanie: 
Jerzy Gibas, Magdalena Pawlik, Barbara Ła-
gowska i Zdzisław Dudek.

Do tej z pewnością dalece niepełnej listy 
trzeba też dopisać zmarłych duszpasterzy, 
którzy wspomagali „S” w czasie pamiętne-
go strajku w 1981 roku, a później wspierali 
ją w okresie stanu wojennego. Są to między 
innymi arcybiskup Bronisław Dąbrowski, 
biskupi Czesław Domin i Herbert Bednorz, 
niezapomniani kapelani podbeskidzkiej „So-
lidarności” Józef Sanak i Zbigniew Powada 
oraz nasi księża-przyjaciele: Kazimierz Jan-
carz, Adolf Chojnacki, Franciszek Janczy, 
Władysław Wala, Leopold Zielasko, Krzysz-
tof Ryszka i Jan Sopicki.

Im wszystkim i dziesiątkom innych, któ-
rzy w tym miejscu nie zostali wymienie-
ni, podbeskidzka „Solidarność” winna jest 
wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Dzień niezłomnych DuchoWnych 
W rocznicę porwania ks. Jerzego Popiełuszki 
obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Du-
chownych Niezłomnych. Został on uchwa-
lony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
w 2018 roku.

Dzień ten obchodzony jest 19 października 
jako święto państwowe ustanowione – jak 
podkreśla ustawa – w hołdzie „bohaterom, 
niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej 
Polski”. Tego dnia oddajemy cześć wszyst-
kim osobom duchownym żyjącym w różnych 
epokach, które poświęciły życie Bogu i oj-
czyźnie.

Na datę ich upamiętnienia wybrano dzień, 
kiedy to w 1984 roku funkcjonariusze Służ-
by Bezpieczeństwa uprowadzili ks. Jerze-
go Popiełuszkę, którego później okrutnie 
torturowali i zamordowali. Ks. Jerzy za-
płacił cenę życia za głoszenie prawdy, za 
stawanie w obronie skrzywdzonych i prze-
śladowanych. W czerwcu 2010 r. został 

ogłoszony błogosławionym Kościoła kato-
lickiego, a cztery lata później papież Franci-
szek ustanowił go patronem „Solidarności”.

od kilku lat bielskie stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, skupiające dawnych działaczy „Solidarności” 
i opozycji antykomunistycznej, umieszcza na grobach zmarłych przyjaciół tabliczki z symbolicznymi słowami 
pamięci i wdzięczności.
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PoWiAt BielSki

dedal dla eko-wtóru
Rodzinna firma zajmująca się od ponad 20 lat odpadami, biorąca udział w wielu akcjach społecznych o 

wydźwięku ekologicznym, została Firmą Roku 2022 Ziemi Bielskiej. Statuetka Dedala trafiła do spółki 

Eko-Wtór Jakubiec, która ma siedzibę w strefie przemysłowej w Wilkowicach. W Teatrze Polskim w 

Bielsku-Białej odbyła się gala 12. edycji konkursu „Firma Roku”, na której samorządowcy docenili 

lokalnych przedsiębiorców.

– Wiemy, jak ważna dla re-
gionu jest przedsiębiorczość. 
Można powiedzieć, że jedzie-
my na tym samym wózku. Je-
śli przedsiębiorcom dobrze się 
wiedzie, widzimy to po po-
datkach wpływających do bu-
dżetów samorządów. A przed 
nami wszystkimi trudny czas 
niewyobrażalnych podwyżek 
cen energii i gazu. Na co dzień 
pracujemy nad tym, żeby firmy 
znalazły w naszym powiecie 
dobre warunki do działania. 
Mam tu na myśli choćby sieć 
dróg i ich jakość. To spotkanie 
jest okazją do osobistego po-
dziękowania przedsiębiorcom 
za ich wysiłek i ponoszone ry-
zyko finansowe – mówi staro-
sta bielski Andrzej Płonka.

Konkurs „Firma Roku” 
zorganizowały wspólnie Po-
wiat Bielski, miasto Bielsko-
-Biała oraz Beskidzka Izba 
Gospodarcza. Najlepszą fir-

mą roku powiatu bielskiego 
została Eko-Wtór Jakubiec 
Spółka z o.o., zatrudniająca 
50 pracowników. Działalność 
rozpoczęła w 2001 r. i kon-
centruje się na zbieraniu, 

transporcie i wstępnym od-
zysku odpadów z lokalnego 
rynku. To w 100 proc. polska 
firma rodzinna, która współ-
pracuje nie tylko z zakładami 
produkcyjnymi czy sieciami 

handlowymi, ale również 
z osobami prywatnymi. Co ją 
wyróżnia? Spółka w ramach 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu angażuje się w akcje 
charytatywne, m.in. bierze 

udział w takich przedsięwzię-
ciach, jak „Elektrośmieci dla 
Misji”, „Makulatura na Mi-
sje”, „Drzewko za surowce” 
czy „Zbieraj makulaturę, ra-
tuj konie”.

Ze sceny teatru wielokrot-
nie dało się słyszeć o nadcho-
dzącym kryzysie, galopującej 
inflacji, cenach za energię 
i gaz, przyprawiających o za-
wrót głowy. – Dla nas kryzys 
nie zawsze do końca jest cięż-
ki. Motto naszej firmy brzmi, 
że wszystko w życiu się opła-
ca. My obsługujemy wszyst-
kich: od tych, którzy rozwijają 

się, są na szczycie i mają dużo 
odpadu poprodukcyjnego, po 
te podmioty, które nie wytrzy-
mują tempa na rynku. Zajmuje-
my się również nimi, żeby nasz 
świat w otoczeniu Bielska-Bia-
łej porządnie wyglądał – mówi 
Kazimierz Jakubiec, prezes fir-
my Eko-Wtór Jakubiec.

Firmą Subregionu Połu-
dniowego i statuetkę Złotego 
Dedala otrzymała spółka Jan-
tar, działająca od 30 lat w bran-
ży IT. Firmą Roku 2022 miasta 
Bielska-Białej została Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. 

MAgdALenA FRitZ

kapituła konkursu, w składzie: starosta Andrzej Płonka, prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław klimaszewski i Janusz targosz, prezes Beskidzkiej 
izby gospodarczej wyróżniła również: 
 da Vinci Studio Sp. z o.o. w kategorii: „promotor 
innowacyjności i przedsiębiorczości”,
 M-kwadrat group Sp. z o.o. w kategorii: „profesjonalny 
dostawca usług”,
 Miejski Zakład komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. w 
kategorii: „profesjonalny dostawca usług”,
 temida księgowi Sp. z o.o. w kategorii: „polska firma z 
tradycjami”.

Wyróżnienia specjalne trafiły do:
 Agaty Smalcerz, dyrektorki galerii Bielskiej BWA za aktywną 
promocję kultury i sztuki oraz współpracę ze środowiskiem 
przedsiębiorców Podbeskidzia,
 klubu sportowego „Sprint” za rozwój sportowy dzieci i 
młodzieży oraz promocję lekkiej atletyki, 
 Fundacji „Ludzie-innowacje-design” za unikalne 
zaangażowanie w działalność ukierunkowaną na łączenie 
potencjału kreatywnego z potrzebami biznesu.

Państwo kazimierz i Małgorzata Jakubcowie, prowadzący rodzinną firmę eko-Wtór Jakubiec, ze statuetką dedala.
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nauczyciele  
Do naGroDy
Ślubowanie nauczycieli, 
którzy uzyskali stopień na-
uczyciela mianowanego, roz-
poczęło spotkanie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 
w Starostwie Powiatowym 
w Bielsku-Białej. Potem były 
podziękowania, kwiaty, ży-
czenia i nagrody starosty.

– Pewnie nie pierwszy 
raz usłyszycie ode mnie, jak 
bardzo was potrzebujemy. 
W naszej wspólnej pracy, was 
nauczycieli i nas, którzy pró-
bują stworzyć coraz lepsze wa-
runki do nauki, najważniejsi są 
uczniowie. Młodzież to nasza 
przyszłość. Mam nadzieję, że 
po zakończeniu edukacji nie 
wyjadą, lecz znajdą zatrudnie-
nie w naszym regionie – mó-
wił starosta Andrzej Płonka, 
dziękując nauczycielom za ich 
wysiłek. W spotkaniu wzięli 
udział dyrektorzy szkół i pla-
cówek oświatowych, prowa-
dzonych przez Powiat Bielski 
oraz wyróżnieni nauczyciele.

Nagrodzeni zgodnie przy-
znają, że aby zaangażować 
młodych ludzi, lekcje nie 

mogą być nudne i opierać 
się tylko na podręczniku. – 
W każdej klasie mamy tabli-
ce interaktywne, więc można 
tak poprowadzić zajęcia, żeby 
z nich skorzystać. Uczniowie 
bardzo chętnie biorą udział 
w różnego rodzaju quizach, 
także ćwiczenia zamieszczane 
w Internecie bardzo się przy-
dają. Młodzież ogólnie jest 
chętna do robienia czegoś, co 
nie jest związane z podręczni-
kiem – mówi Patrycja Bojda, 

nauczycielka języka niemiec-
kiego i podstaw przedsię-
biorczości w Zespole Szkół 
Technicznych i Licealnych 
im. S. Staszica w Czechowi-
cach-Dziedzicach.

Joanna Krysta uczy w tej 
samej placówce języka angiel-
skiego. – Współczesne techno-
logie mocno przemawiają do 
młodzieży. Dlatego staram się 
w domu zawsze poszukać cze-
goś ciekawego, np. filmiku na 
platformie YouTube, co uroz-

maici lekcję – mówi. Wyróż-
nieni pedagodzy pracują także 
nad tym, by młodzi ludzie mogli 
odbywać atrakcyjne staże zawo-
dowe. – Niedawno byli w Szwe-
cji, w zeszłym roku w Portugalii. 

Przygotowanie takich projektów 
pochłania ogrom czasu – mówi 
Joanna Krysta.

Na spotkaniu z okazji 
święta edukacji nie zabrakło 
młodzieży. Przed gośćmi bra-

wurowo pokazał się Big Band 
z Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych w Czechowi-
cach-Dziedzicach pod batu-
tą Jarosława Grzybowskiego 
i Tomasza Janusza. (MF)
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AndRZeJ PŁonkA,
starosta bielski:

Święto edukacji narodowej to 
właściwa chwila, aby podzięko-
wać nauczycielom za trud kształ-
cenia młodego pokolenia i cieszę 
się, że miałem okazję nagrodzić 
najlepszych nauczycieli ze szkół 
podlegających Powiatowi Biel-
skiemu. Ale też skłania do reflek-
sji, czy jako społeczność robimy 
wystarczająco dużo dla edukacji.
Widać wyraźnie, jak w ciągu 
ostatnich lat w podlegających 
nam placówkach poprawiły się 

warunki nauczania, zarówno 
lokalowe, przybyło klas lekcyj-
nych, boisk i sal gimnastycznych, 
uczniowie mają możliwość ko-
rzystać z nowoczesnego sprzętu 
dydaktycznego. Co ważne, na-
uczyciele chętnie wprowadzają 
innowacje z tymi pomocami 
dydaktycznymi, aby wciągnąć 
uczniów i najlepiej jak tylko moż-
na przekazać im wiedzę. i – co 
szczególnie cieszy – ten wysiłek 
nie idzie na marne, poprawiają 
się osiągnięcia, młodzież zdoby-
wa wykształcenie i odpowiednie 
na rynku pracy kwalifikacje.
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gminA BeStWinA

Generała zWiązki z Gminą
W tym roku minęła 90. rocznica wizyty generała Józefa Hallera w Bestwinie. Ta wyjątkowa okoliczność, mająca również związek z mieszkańcami gminy,  

została przypomniana przez inicjatywę Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka.

Genera ł  Józef  Hal ler 
w Bestwinie gościł dokładnie 
9 września 1932 roku. To wte-
dy spotkał się na polu rodziny 
Firganków ze swoimi byłymi 
żołnierzami, którzy walczyli 
pod jego dowództwem, oraz 
ze społecznością ówczesnej 
parafii w Bestwinie. Zasadzili 
tam lipę, która powalona przez 
wichurę uległa już niestety 
zniszczeniu, a w tym samym 
miejscu rośnie teraz dąb sa-
mosiejka. Wizyta wspomniana 
została uwieczniona na czte-
rech zdjęciach, które można 
zobaczyć w bestwińskim Mu-
zeum Regionalnym.

Nawiązaniem do histo-
rycznych wydarzeń z okresu 
międzywojennego były prze-
prowadzone 1 października 
obchody 90. rocznicy wizyty 
generała, podczas których nie 
zabrakło wartościowych pre-
lekcji. Samą wizytę gen. Józefa 
Hallera w Bestwinie przybliżył 
szczegółowo Andrzej Wojty-
ła z Muzeum Regionalnego, 
członkowie Towarzystwa Pa-
mięci Generała Józefa Hallera 
i Hallerczyków – Teresa Szczy-
gieł, Leszek Krupnik i Mateusz 
Walczak – opowiedzieli m.in. 
o rodzie Hallerów w Polsce. 
Szczególne zaciekawienie 
wzbudził Mateusz Walczak, 
ubrany w mundur „Błękitnej 

Armii”, doskonale oddający 
przez to klimat minionych lat.

O powiązaniach generała 
z mieszkańcami gminy Bestwi-
na mówiła Dorota Surowiak. 
Przewodnicząca Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Bestwiń-
skiej, na podstawie zebranych 
dokumentów w Centralnym 
Archiwum Wojskowym oraz 
zbiorów dokumentów rodzi-
ny Piotra Magi z Janowic, 
zwróciła również uwagę na 
drogi, którymi mieszkańcy 
docierali pod dowództwo gen. 
Hallera. Jedni służyli jako le-

gioniści w II Brygadzie Le-
gionowej, drudzy jako jeńcy 
włoscy wstępowali do „Błę-
kitnej Armii”. Losy ich były 
różne, a nieraz bardzo zagma-
twane i tragiczne.

Po tym wystąpieniu wywią-
zała się dyskusja z wnukami 
dwóch Hallerczyków z rodziny 
Firganków – Józefem i Aloj-
zym (oprócz nich z tej rodzi-
ny walczyli jeszcze Franciszek 
wraz z ich ojcem Józefem) i to 
w jej następstwie okazało się, że 
była jeszcze jedna droga, a więc 
Ochotnicza Armia, której Ge-

neralnym Inspektorem był wła-
śnie gen. Józef Haller. Pojawił 
się również wątek tragicznych 
losów 5. Dywizji Syberyjskiej, 
w której szeregach walczyli 
Władysław Stanclik z Bestwiny 
oraz Stanisław Olek z Kaniowa.

Zanim wszyscy obecni na 
spotkaniu udali się w miej-
sce, gdzie 90 lat temu generał 
przebywał w Bestwinie, pod-
sumowano zorganizowany 
wcześniej konkurs plastyczny 
„Generał Józef Haller i jego 
powiązania z mieszkańcami 
gminy Bestwina”. W ramach 

tej inicjatywy Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Bestwiń-
skiej zaprosiło samorządy 
szkolne do urządzenia na tere-
nie swojej placówki specjal-
nego kącika historycznego. 
Wszystko po to, by wśród mło-
dych mieszkańców kształtować 
poczucie szacunku i świado-
mości dziedzictwa historycz-
nego regionu w kontekście 
dziejów Polski, popularyzo-
wać i rozwijać zainteresowa-
nia historyczne czy wreszcie 
wspomagać ekspresję twórczą 
i wrażliwość artystyczną.

Jury, które stworzyli: 
Anna Puczka (Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Bestwiń-
skiej), Andrzej Wojtyła (Mu-
zeum Regionalne) i Michał 
Dziergas (mieszkaniec gmi-
ny), oceniając zgodność na-
desłanych prac z tematem, 
interpretację własną tematu, 
walory artystyczne, przejrzy-
stość, dostępność, opis na stro-
nie szkoły oraz umieszczenie 
źródeł materiałów wykorzysta-
nych w kąciku historycznym, 
przyznało pierwsze miejsce 
Zespołowi Szkolno-Przed-
szkolnemu w Bestwinie. Ko-
lejne przypadły samorządom 
szkolnym z Kaniowa, Janowic 
i Bestwinki. (Red)

termomoDernizacja ruszyła
Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bestwince jeszcze 
w tym roku zostanie w istotny 
sposób zmodernizowany. To za-
razem ostatnia ze strażnic zlo-
kalizowanych na terenie gminy, 
która wymagała przeprowadze-
nia szeroko zakrojonych prac.

Już od kilku tygodni prowa-
dzone są roboty związane z kom-
pleksową termomodernizacją 
budynku w Bestwince. Obejmu-
ją one przede wszystkim jego 
ocieplenie oraz wymianę okien 
i dachu. W ramach inwestycji 
zamontowany zostanie poza tym 
nowy piec grzewczy. Co waż-
ne, prace finiszują jeszcze w tym 
roku, a więc przed nadejściem 
okresu zimowego, w którym do-
tychczas korzystanie ze strażnicy 
było najbardziej uciążliwe.

Poprawa warunków w siedzi-
bie Ochotniczej Straży Pożarnej 
ma istotne znaczenie. Tutejsza 
jednostka pochwalić może się 
nie tylko dużą liczbą wyszko-
lonych strażaków, dbających 
na co dzień o bezpieczeństwo 
mieszkańców całej gminy, ale 

i prężnie rozwijającą się Mło-
dzieżową Drużyną Pożarniczą. 
Nie można zapomnieć, że straż-
nica spełnia również dodatkową 
funkcję jako miejsce spotkań lo-
kalnej społeczności, choćby przy 
okazji różnych ważnych wyda-
rzeń. – Termomodernizacja była 
w Bestwince wyczekiwana i z 
całą pewnością jest potrzebna. 
O obiekty użyteczności publicz-
nej dbamy szczególnie, więc gdy 
tylko pojawiają się możliwości 
finansowania inwestycji zabiega-
my o takie środki – mówi Artur 
Beniowski, wójt gminy Bestwina.

Dodaje, że kwota przeszło 800 
tys. zł została przez Gminę sku-

tecznie pozyskana z rządowego 
programu „Polski Ład”. Łączny 
koszt wspomnianej termomoder-
nizacji sięga 1 mln zł.

Warto nadmienić, że to nieje-
dyna znacząca inwestycja, która 
aktualnie realizowana jest na tere-
nie gminy. Z każdym tygodniem 
postępuje budowa sali sportowej 
wraz z niezbędnym zapleczem 
przy szkole w Janowicach, a fi-
nisz przewidziano na połowę przy-
szłego roku. Widoczne są również 
efekty przebudowy ul. Sportowej 
w Bestwince, łączącej dwie drogi 
powiatowe i stanowiącej dojazd dla 
wielu mieszkańców tego sołectwa 
oraz sąsiedniego Kaniowa. (MA)

młoDzi straŻacy coraz spraWniejsi
Z udziałem Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z Janowic i Kaniowa 
odbyły się powiatowe zawody spor-
towo-pożarnicze.

Nie były to jedyne gminne akcenty 
dotyczące rywalizacji. Jej miejscem był 
stadion sportowy LKS Bestwina, który 
od czasu remontu jest areną wielu inte-
resujących imprez, również tych o randze 
powiatowej czy wojewódzkiej. Obiekt 
przypadł do gustu również strażakom. 
We wrześniu na boisku głównym i tre-
ningowym przeprowadzono gminne za-
wody sportowo-pożarnicze, natomiast 1 
października na szczeblu powiatu również 
dla młodych druhów.

– Tego rodzaju zawody, mające nawet 
charakter bardziej dydaktyczny niż spor-
towy, nie są bez znaczenia. Za każdym 
razem towarzyszy im ogromne zaanga-
żowanie uczestników, a to sprzyja pod-
noszeniu umiejętności bojowych. Taki 
zapał dostrzegłem również przyglądając 
się strażackim zmaganiom w Bestwinie 
– zauważa wójt gminy Artur Beniowski.

W Bestwinie do zawodów przystąpiło 
sześć drużyn żeńskich i osiem męskich, 
dla których przygotowano konkuren-
cje sztafety pożarniczej z przeszkodami 
i ćwiczeń bojowych według ściśle okre-

ślonych zasad. Komisja sędziowska po-
wołana przez komendanta miejskiego 
PSP w Bielsku-Białej Zbigniewa Mizerę, 
z sędzią głównym mł. bryg. Piotrem Mi-
dorem na czele, przyglądała się z uwagą 
m.in. umiejętnościom zademonstrowa-
nym przez dziewczęta z MDP Janowice 
oraz chłopców z MDP Kaniów. I choć 
nie zdołały one zająć w swoich klasyfi-
kacjach miejsc na podium, plasując się 
tuż za nim przy odpowiednio najlepszych 
drużynach z Bujakowa i Kobiernic, to już 
sam udział w etapie powiatowym należy 
uznać za duże osiągnięcie. (SL/Red)

ARtuR BenioWSki,
wójt gminy Bestwina:

Są takie wydarzenia historyczne, 
które miały kiedyś miejsce na te-
renie naszych ziem, a zarazem 

nierozerwalnie wpisały się w 
dzieje ojczyzny. to ważne, aby 
je przypominać, bo jest to bez 
wątpienia wartościowy element 
kształtowania postaw patrio-
tycznych wśród mieszkańców. 
tym cenniejsze jest, że inicjaty-
wa, jaka zawiązała się w gminie 
Bestwina w nawiązaniu do pa-
miętnej wizyty generała Józefa 
Hallera, objęła uczniów naszych 
szkół w poszczególnych sołec-
twach. Przekazywanie tak cennej 
wiedzy młodemu pokoleniu ma 
niebagatelne znaczenie. to część 
naszej tradycji, tej, z której bez 
wątpienia możemy być dumni.

Prócz licznych prelekcji w ramach obchodów 90. rocznicy wizyty generała Józefa Hallera w Bestwinie odwiedzono 
również dokładnie to miejsce na terenie gminy, w którym przebywał we wrześniu 1932 r.
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Strażnica, z której korzystają członkowie jednostki oSP z Bestwinki, ale także 
lokalna społeczność, przechodzi aktualnie termomodernizację.
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gminA jASienicA

zielone śWiatło na s52
Modernizacja węzła w Jasienicy na S52, a także budowa wjazdu i zjazdu w Grodźcu zostaną wpisane 

do Programów Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – zapowiedział 

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk na spotkaniu z wójtem Januszem Pierzyną.

Na zaproszenie wójta 
gminy Jasienica Janusza Pie-
rzyny gościli: Minister Infra-
struktury Andrzej Adamczyk, 
Minister Funduszy i Polityki 
Regionalnej Grzegorz Puda 
oraz Wiceminister w Mini-
sterstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed. 
Rozmawiano o moderniza-
cji węzła w Jasienicy na dro-
dze ekspresowej S52, a także 
budowie wjazdu i zjazdu 
w okolicy Grodźca na pasie 
w kierunku Skoczowa (wjazd 
i zjazd po drugiej stronie, 
w kierunku Bielska jest już 
w Świętoszówce).

Jak wyjaśnia Janusz Pie-
rzyna, oba skrzyżowania 
pozwolą na rozładowanie 
korków, jakie codziennie 
w godzinach szczytu two-
rzą się na węźle w Jasienicy. 
Przypomina też, że podjął już 
wstępne działania, m.in. zle-
cając opracowanie koncepcji 
komunikacyjnej przebudowy 
węzła w Jasienicy. Zakłada 
ona budowę 3 rond oraz łącz-
nika na gruncie zakupionym 
w tym celu przez Gminę Ja-
sienica. Ronda – przy szko-
le na ul. Strumieńskiej, koło 
Urzędu na ul. Międzyrzeckiej 
oraz obok biblioteki – będą 
stopniowo rozładowywać 
strumień pojazdów zarów-
no z dwupasmówki, jak i ul. 

Strumieńskiej. Modernizacja 
jest kosztowna, ale część pie-
niędzy – 10 mln zł na jedno 
rondo i łącznik – pozyskał już 
Janusz Pierzyna, a kolejne 5 
mln zł na drugie rondo obie-
cał pozyskać Starosta Biel-
ski. Brakuje więc jeszcze ok. 
5 mln zł na budowę ostatniego 
z rond koło biblioteki.

Ministrowi Andrzejowi 
Adamczykowi wójt zapre-
zentował również problem 
ze zjazdem w rejonie Świę-
toszówka-Grodziec. W Świę-
toszówce na nitce w kierunku 
Bielska istnieje wjazd i zjazd, 
brakuje go za to po drugiej 
stronie, w kierunku Skoczo-
wa. – Ten rejon Śląska Cie-
szyńskiego intensywnie się 
rozwija, ruch samochodów bę-
dzie się więc zwiększał – wy-
jaśniał wójt Janusz Pierzyna. 
W tym wypadku koszt wybu-

dowania zjazdu i wjazdu może 
sięgnąć ok. 15 mln zł.

Andrzej Adamczyk zapo-
wiedział zlecenie podległej 
sobie Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Au-
tostrad przygotowanie tzw. 
Programów Inwestycyjnych 
na oba projekty. Oznacza to, 
że Dyrekcja rozpocznie pro-
cedurę realizacji obu zadań. 
Po weryfikacji możliwości 
technicznych wykonania mo-
dernizacji węzła w Jasienicy 
i budowy wjazdu w Grodźcu 
zapadnie decyzja co do reali-
zacji inwestycji.

W sprawie budowy pełne-
go węzła w rejonie Święto-
szówka/Grodziec wójt Janusz 
Pierzyna podjął już działa-
nia w 2017 r. Zaproponował 
wtedy Radzie Gminy Jasie-
nica rozpoczęcie procedury 
zmiany studium zagospo-

darowania przestrzennego. 
Procedura obecnie jest już 
na ostatnim etapie uzgod-
nień, plan został wyłożony 
do wglądu i trwają konsul-
tacje społeczne, toteż praw-
dopodobnie do końca roku 
studium zostanie uchwalo-
ne. Nowe rozstrzygnięcia 
studium zagospodarowania 
w połączeniu z decyzją mi-
nistra Andrzeja Adamczyka 
o przygotowaniu Programu 
Inwestycyjnego zdecydo-
wanie przyspieszą działania 
związane z wybudowaniem 
zjazdu na S52. (ugJ)

krzyŻ jak noWy
Przydrożny krzyż Męki Pań-
skiej w Iłownicy przeszedł 
gruntowną renowację, łącznie 
z odtworzeniem fragmentów 
figur z piaskowca. Konserwa-
cję zleciła Gmina Jasienica.

Zabytkowy krzyż stoi przy ul. 
Skoczowskiej nieopodal szkoły 
w Iłownicy. Powstał w 1825 r., 
ale nie wiadomo, kto go ufundo-
wał, ani wykonał. – Od dawna 
zabiegaliśmy o renowację krzyża. 
To wyjątkowy zabytek, świad-
czący zarówno o głębokiej wie-
rze poprzednich pokoleń Śląska 
Cieszyńskiego, jak i ich zamiło-
waniu do piękna. Dlatego cieszę 
się, że doprowadziliśmy do jego 
odnowienia – wyjaśnia wójt gmi-
ny Jasienica Janusz Pierzyna.

Krzyż przez historyków sztu-
ki określany jest jako pomnik, 
trzyosiowa kamienna kapliczka 
słupowa z rozbudowanym przed-
stawieniem na osi środkowej. 
Wykonany został z piaskow-
ca w technice kamieniarskiej. 
Główną część stanowi wysoki 
cokół z rozbudowaną rzeźbą 
Chrystusa ukrzyżowanego, zaś 
po obu stronach umieszczone są 
samodzielne figury modlących 
się Matki Bożej i św. Jana Ewan-
gelisty. Wokół pomnika stoją 
cztery kamienne słupy ogrodze-
nia, do których był przytwier-
dzony drewniany płotek. Przez 
kolejne dekady piaskowiec, 
z którego wykonano pomnik, 
uległ zwietrzeniu, zaatakowa-
ły go też pasożyty. Najbardziej 
ucierpiały szczegóły rzeźby, 
przede wszystkim twarze figur.

Jadwidze Róży Filapek, wła-
ścicielce gruntu, na którym stoi 
kaplica, bardzo zależało na od-
nowieniu. Jak wyjaśnia Janusz 
Pierzyna, koszt renowacji był 
jednak poza możliwościami fi-
nansowymi właścicielki. Krzyż 
jako obiekt zabytkowy podlegał 
nadzorowi konserwatorskiemu, 
co oznaczało, że renowacji nie 
można było przeprowadzić sa-
modzielnie, lecz musiała zostać 
wykonana przez kwalifikowa-
nego konserwatora dzieł sztuki 
i pod nadzorem służb ochrony 
zabytków. – Dlatego wspólnie 
uznaliśmy, że z budżetu Gmi-
ny podejmiemy się renowacji 
i rozpoczęliśmy proces wy-
dzielenia działki, na której stoi 
krzyż. W efekcie dotychczaso-
wa właścicielka nieodpłatnie 
przekazała całość działki na 
rzecz Gminy Jasienica, a my 
bez zwłoki zleciliśmy pra-
ce restauratorskie – mówi Ja-
nusz Pierzyna.

Prace renowacyjne rozpo-
częły się w lipcu, podjęła się ich 
pod nadzorem służb konserwa-
torskich specjalistyczna firma. 
M.in. oczyszczono powierzch-
nię rzeźb, a następnie je odka-
żono, wzmocniono osłabione 
fragmenty kamienia, uzupeł-
niono ubytki i dokonano rekon-
strukcji rzeźbiarskiej. Na koniec 
zabezpieczono preparatami 
chroniącymi przed zwietrze-
niem i obecnością szkodliwych 
mikroorganizmów. Całkowicie 
wymieniono również drewniane 
ogrodzenie. Całość prac koszto-
wała 62,5 tys. zł. (R)

o modernizacji węzła na S52 wójt Janusz Pierzyna rozmawiał z ministrami Andrzejem Adamczykiem i grze-
gorzem Pudą oraz wiceministrem Stanisławem Szwedem.
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JAnuSZ PieRZynA,
wójt gminy Jasienica:
od trzech lat zabiegaliśmy o to 
spotkanie, bo zależało nam na 
szczegółowym przedstawieniu 
problemów komunikacyjnych 
takiemu gremium, które od-
powiada za krajowy system 
drogowy. od wielu bowiem 
lat borykamy się z utrudnie-
niami w ruchu na węźle drogi 
ekspresowej S52 w Jasienicy. 
Przypomnę, że z tego skrzy-
żowania korzystają nie tylko 
mieszkańcy naszej gminy, 
ale i sąsiednich miejscowości 
– Jaworza, Chybia, Strumie-
nia, a także górek Wielkich i 
Pogórza.
Problem sięga więc daleko 
poza nasze granice. Pozy-
skaliśmy już dużą część do-
finansowania do wykonania 
modernizacji węzła. Ale nie 
całość i na to zwróciliśmy uwa-
gę panu ministrowi Adamczy-
kowi. Co więcej, wskazaliśmy 
mu – łącznie z inspekcją w 
terenie – że duży udział w 
korkach na węźle w Jasienicy 
mają kierowcy, którzy już tu-
taj skręcają, aby dojechać do 
Świętoszówki, grodźca, górek, 
Pogórza, bowiem brakuje 
zjazdu na wysokości grodźca 
w stronę Skoczowa. Po spo-
tkaniu jestem dobrej myśli 
i mam nadzieję, że wkrótce 
będzie można zrealizować te 
inwestycje drogowe w new-
ralgicznych miejscach naszej 
gminy.
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przebuDoWa ruDzickiej
Trwają intensywne pra-

ce przy modernizacji ul. Ru-
dzickiej pomiędzy Rudzicą 
a Międzyrzeczem Dolnym 
i Międzyrzeczem Górnym. 
Rozpoczęło się nakładanie 
warstw bitumicznych.

Prace na drodze powiatowej 
łączącej rondo w Rudzicy ze 

skrzyżowaniem koło cmenta-
rza ewangelickiego w Między-
rzeczu Górnym rozpoczęły się 
jeszcze w ub.roku i mają się za-
kończyć w 2023 r. – Cieszy nas 
to, że prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem i sukcesyw-
nie zbliżają się do końca. Ale 
z przykrością trzeba przypo-

mnieć, że inwestycja kosztuje 
nas o 1 milion złotych więcej, 
niż pierwotnie na to przezna-
czyliśmy – dodaje wójt Janusz 
Pierzyna. Gmina Jasienica bo-
wiem od początku bierze udział 
w finansowaniu modernizacji. 
W ub.roku koszt budowy był 
zaplanowany na ok. 12 mln zł, 
z czego 6 mln zł zostało pozy-
skane z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg, a resztę po po-
łowie pokrył Powiat Bielski 
i Gmina Jasienica.

W tym roku jednak, przy dra-
stycznej podwyżce cen materia-
łów, wykonawca oświadczył, 
że nie będzie w stanie wyko-
nać przebudowy w zeszłorocz-
nej cenie, potrzeba dodatkowo 
2 mln zł. Tę dodatkową kwotę 
mają wyłożyć po połowie Po-

wiat i Gmina. – Wykonawca 
przekonuje, że w przeciwnym 
razie będzie musiał zrezygnować 
z dokończenia budowy. To waż-
ne połączenie, korzysta z niego 
wielu naszych mieszkańców 
w drodze do pracy i powrocie 
do domu. Zależy nam, aby dro-
ga jak najszybciej była gotowa. 
Toteż przystaliśmy na takie roz-
wiązanie. Ale ma to swoje kon-

sekwencje, bowiem ten milion 
złotych musimy zaoszczędzić 
na innych zadaniach inwestycyj-
nych, których realizację będzie-
my musieli przesunąć w czasie 
– wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Łącznie więc na przebu-
dowę drogi z budżetu Gmi-
ny Jasienica zostanie w cyklu 
trzyletni dołożone 4,3 miliona 
złotych. (ugJ)
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gminA jAWorze

orlik efektoWny

Kompleks boisk Orlik przy 
Szkole Podstawowej nr 2 
w Jaworzu przeszedł grun-
towną modernizację.

Modernizacja komplek-
su sportowo-rekreacyjnego 
„Orlik” obok szkoły przy ul. 
Wapienickiej w Jaworzu po-
legała przede wszystkim na 
wymianie nawierzchni. Zuży-
tą na boisku do piłki nożnej 
trawę syntetyczną zastąpiono 
nową nawierzchnią, co waż-
ne podłoże wyłożono wcze-
śniej specjalnym materiałem 
amortyzującym, a dzięki 
temu ograniczającym urazy. 
Elementów zwiększających 
bezpieczeństwo jest więcej, 
wymieniono też oświetle-
nie na energooszczędne typu 
LED. W ramach prac zamon-

towano także nowe bramki 
piłkarskie. Jak wyjaśnia wójt 
Radosław Ostałkiewicz, celem 
inwestycji była właśnie popra-
wa bezpieczeństwa i komfortu 
użytkowników, podniesienie 
walorów użytkowych i este-
tycznych obiektu, jak również 
ograniczenie kosztów eksplo-
atacji.

Modernizacja kosztowała 
ok. pół miliona złotych. – Wy-
gospodarowaliśmy pieniądze 
na odnowienie boiska, wi-
dząc, jak wielu mieszkańców, 
zwłaszcza najmłodszych, z nie-
go korzysta – wyjaśnia wójt. – 
Obawiam się, czy w kolejnych 
latach będzie nas stać na po-
dobne inwestycje, biorąc pod 
uwagę przewidywane zmniej-
szenie wpływów do naszego 
gminnego budżetu – dodaje. (Ł)

barWy azji na zDrojoWej
Barwy Azji Południowo-
-Wschodniej to artystyczna 
relacja z egzotycznej podró-
ży malarki Elżbiety Szoło-
miak.

Ekspozycję akwareli 
przywiezionych przez ma-
larkę Elżbietę Szołomiak, 
m.in. barwne pejzaże bę-
dące wspomnieniem z wie-
lu niezwykłych podróży po 
Azji Południowo-Wschod-
niej, zaprezentowano pod-
czas wernisażu w piątek 7 
października Galeria Sztuki 
„Na Zdrojowej”.

Przybyli goście mie-
li okazję osobiście poznać 
znaną malarkę, podróżnicz-
kę i kolekcjonerkę sztuki, 
jak również posłuchać nie-
zwykłych opowieści z kra-
jów Dalekiego Wschodu. Ze 
swych licznych podróży do 
Azji Południowo-Wschod-
niej przywiozła serię obra-
zów azjatyckich artystów, 
wykonanych w technice 
akwareli, oraz zdjęcia. Zo-
baczymy na nich pejzaże 

i pejzaże ze sztafażem oraz 
sceny rodzajowe z miesz-
kańcami.

Wśród przywiezionych pa-
miątek znajdują się również 
maski do tańca barong, uosa-
biającego dobro w odwiecz-
nej walce ze złem, turban, 
sarong z tkaniny zdobionej 
w technice batiku, maskę 
kobiety i muzykanta z wyspy 
Bali, jak również kapelusze 
i koronę króla z Sumatry, Bir-
my i Ngapali. Na wystawie 
znalazły się również szkice 
i obrazy artystki, namalowa-
ne pod wpływem urokliwych 
zakątków z podróży.

Malarstwo Elżbiety Szo-
łomiak cechuje się radością 
życia, szlachetnością i pięk-
nem. Za pomocą ciepłej 
palety barw, świetlistości, 
nieuchwytnych kształtów ar-
tystka tworzy w swoich ob-
razach specyficzną pogodną 
atmosferę, a z jej dzieł bije 
niebywała, porywająca ener-
gia.

Podczas wernisażu kon-
templację obrazów umilały 
dźwięki gitary klasycznej, na 
której grał Tomasz Madzia.

Ekspozycję można obej-
rzeć w Galerii „Na Zdrojo-
wej” do 4 listopada. (oPgJ)

koncert piosenki  
francuskiej

Z udziałem wokalistki Ka-
tarzyny Dendys-Koseckiej 
koncert piosenki francu-
skiej „Piaf” zainaugurował 
sezon artystyczny 2022/2023 
w Ośrodku Promocji Gminy 
Jaworze. 

Artystka w sobotę 15 paź-
dziernika w sali budynku Pod 
Goruszką w Jaworzu wystąpiła 
w towarzystwie akompaniują-
cych jej świetnych muzyków 
– Tomasza Pali (fortepian), 
Wojciecha Golca (akordeon) 
oraz Bartłomieja Stuchlika 

(kontrabas). Wokalistka zna-
komicie zinterpretowała wy-
konywane utwory, stworzyła 
na scenie intymny portret wiel-
kiej artystki – Edith Piaf, któ-
ra – to się dawało wyczuć 
bez trudu – jest jej naprawdę 
bliska. Jej piosenkami snuła 
opowieść o głębokim smutku 
i wielu tragediach spadających 
na gwiazdę, ale także o wiel-
kich miłościach, jakie przecież 
były w jej życiu.

Widzowie z zapartym 
tchem słuchali historii zwy-
czajnej dziewczyny, która 

z ulicznej śpiewaczki stała 
się światową gwiazdą, historii 
dojrzałej kobiety – ofiary nie-
szczęśliwych uczuć i trage-
dii, a także splotów wydarzeń 
prowadzących do samoznisz-
czenia. Kiedy Piaf była szczę-
śliwa, jaworzańska publiczność 
bawiła się razem z nią, kiedy 
opowiadała o dramatach, ja-
kich doświadczyła widownia 
milczała, ani drgnęła. Recital 
był swego rodzaju spektaklem 
teatralnym, w którym słowo 
i muzyka miały równorzędną 
rangę. (oPgJ)
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RAdoSŁAW 
oStAŁkieWiCZ, 
wójt gminy Jaworze:

W ostatnich latach tworzyli-
śmy warunki do aktywnego 
uprawiania sportu, finansując 
nową infrastrukturę i zajęcia 
dla młodych mieszkańców Jawo-
rza. Bardzo dobrze widoczne są 
efekty, bo sale gimnastyczne, 
boiska i inne miejsca treningów 
codziennie przez wiele godzin 
są obłożone grupami uprawiają-
cymi sport. dla nas to inwestycja 
w zdrowie mieszkańców, która 
jednak oznacza konieczność wy-
datków na jej utrzymanie.
Modernizacja orlika przy szkole 
nr 2 jest tego przykładem. Po 12 
latach intensywnego użytkowa-
nia musieliśmy boiska zmoder-
nizować, poprawić ich stan tech-
niczny, aby zapewnić przede 
wszystkim bezpieczeństwo 
użytkowników. Mam nadzieję, 
że w dalszym ciągu będzie na 
nim ruch od rana do wieczora.
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o luDziach i Dobrej Woli

Znany humanista prof. Ta-
deusz Sławek wygłosił wy-
kład inaugurujący szósty 
rok działalności Jaworzań-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

W czwartek 6 październi-
ka w sali „Pod Goruszką” od-
była się uroczysta inauguracja 
nowego roku akademickiego 
Jaworzańskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Wykład 
inauguracyjny „Na co przyda 
się rozum. O ludziach dobrej 
woli” wygłosił prof. Tadeusz 
Sławek, były rektor Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Jako punkt wyjścia 
wybrał wiersz z tomu „Ele-
gie bukowskie i inne wiersze” 
Bertolda Brechta, od które-
go zaczerpnął tytuł swojego 
wystąpienia – utwór „Na co 
przyda się rozum”. W wy-
kładzie przywołane zostały 
znamienite nazwiska: wspo-
mniany już Bertold Brecht, 
Imre Kertész, Zygmund 
Freud, Edward O. Wilson, 
Denis de Rougemont, Mar-
cin Król i Simone Weil.

Wydarzenie uświetniła tak-
że wyjątkowa muzyka w wy-
konaniu Zbigniewa Wałacha, 
Wojciecha Golca i Marcina 
Żupańskiego. W żywiołowym, 
ale też nastrojowym występie 
muzycy zagrali m.in. utwo-
ry „Taniec słońca”, „Dom”, 
„Niepokój”, a także „Ste-
fan”, upamiętniający postać 
legendarnego krakowskiego 
muzyka ulicznego, skrzypka 
Stefana „Cororo” Dymitera.

– Zainteresowanie udzia-
łem w zajęciach Uniwersytetu 
nie maleje. Życzę słuchaczom 
w nowym roku akademickim 
wielu nowych odkryć – mówi 
wójt Jaworza Radosław Ostał-
kiewicz. Uniwersytet powstał 
w 2017 r., jego prace organi-
zuje Stowarzyszenie Wsparcia 
Społecznego „Feniks”, Gmina 
Jaworze wspiera działalność. 
Gospodarzami inauguracji byli 
dr Anna Klinik, przewodni-
cząca Feniksa, oraz Edward 
Jadamik z jego Zarządu, gość-
mi obok słuchaczy była wice-
wójt Anna Skotnicka-Nędzka.

Jaworzański UTW był 
jednym z pierwszych w re-

gionie organizowanych nie 
przez wyższą uczelnię, ale 
lokalną społeczność. W za-
jęciach bierze udział ponad 
setka seniorów, liczebność 
grupy najbardziej zaawan-
sowanych słuchaczy nie 
spada poniżej 50-60 osób. 
– Udział w zajęciach zna-
cząco aktywizuje tę grupę 
społeczną Jaworza. Trzeba 
pamiętać, że Uniwersytet to 
nie tylko same wykłady, ale 
też warsztaty i wyjazdy. Co 
ważne, także wycieczki na-
stawione są przede wszyst-
kim na zdobywanie wiedzy, 
bo taki cel edukacyjny zało-
żyła sobie przewodnicząca 
dr Anna Klinik – podkreśla 
Radosław Ostałkiewicz. 
Dzięki działalności Uniwer-
sytetu wiele osób starszych 
zaangażowało się w życie 
społeczne Jaworza. – Za-
jęcia pomagają przezwy-
ciężyć uciążliwości wieku, 
a jednocześnie pozwalają 
na żywy kontakt z osobami 
o podobnych doświadcze-
niach i problemach – doda-
je. (Mk, Ł)
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gminA kozy

cenne obyWatelskie projekty
To kolejny rok, w którym mieszkańcy gminy Kozy zgłaszać mogli do realizacji własne projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

Przed czterema laty budżet 
obywatelski w gminie Kozy 
wprowadzono po raz pierw-
szy. Szybko taka inicjatywa 
znalazła zwolenników. Aż je-
denaście wniosków złożonych 
przez różne grupy mieszkań-
ców dobitnie to potwierdza, 
tego też pokłosiem są konkret-
ne już zrealizowane zadania.

Przy ulicy Lipowej powstał 
integracyjny plac zabaw, któ-
ry odpowiednio doposażono, 
a dzięki stosownemu projek-
towi w ramach budżetu oby-
watelskiego korzystać mogą 
z niego także dzieci z niepeł-
nosprawnością. Jest to więc 
w tym konkretnym przypadku 
nic innego, jak zwiększenie 
możliwości rozrywki i aktyw-
ności na świeżym powietrzu 
także dla dzieci borykających 
się choćby z ruchowymi prze-
ciwnościami.

Rok później wykonano 
przystanek turystyczny „Kozy 
Camp”. Na końcu ul. Beskidz-
kiej wybudowano wiatę, pale-
niska, ustawiono ławeczki oraz 
stoły, co szczególnie wykorzy-
stywane jest przez miłośników 
spacerów w malownicze rejony 
Hrobaczej Łąki.

W Kozach przeprowadzo-
no także modernizację boiska 
piłkarskiego przy ul. Wrzo-
sowej. Szereg prac renowa-
cyjnych i pielęgnacyjnych 
sprawił, że obiekt zyskał na 
atrakcyjności, służąc przede 
wszystkim najmłodszym 
mieszkańcom gminy. Po-
mysłem także nagrodzonym 
w ub.roku – po raz pierw-
szy szansę na dofinansowa-

nie uzyskały wówczas dwa 
projekty – było nasadzenie 
drzew i krzewów na gminnych 
gruntach. Ta inicjatywa przy-
czyniła się bez wątpienia do 
budowania społecznej świado-
mości względem podnoszenia 
odpowiedzialności za środo-
wisko naturalne.

Również projekty zgło-
szone w tym roku przed-
s t a w i a j ą  s i ę  c i e k a w i e 

i różnorodnie. „Defibrylatory 
AED dla kozian” to propozy-
cja zakładająca zakup i mon-
taż defibrylatorów w trzech 
lokalizacjach w Kozach, a tak-
że organizację szkoleń w za-
kresie obsługi sprzętu oraz 
udzielania pierwszej pomo-
cy. Inny pomysł przełożony 
na konkretny wniosek to stwo-
rzenie grup artystycznych, 
kulturalnych bądź teatralnych, 

zrzeszających dorosłe osoby 
z niepełnosprawnością wraz 
z przeprowadzeniem dla nich 
wartościowych zajęć.

Poprzez udział finansowy 
środków z budżetu obywatel-
skiego w Kozach miałby odbyć 
się również w 2023 r. festiwal 
rockowy „KozyNostra Rock 
Fest”, który już skutecznie po-
szerzył ofertę kulturalno-arty-
styczną, aktywizując przy tym 
kolejną grupę mieszkańców. 
Typowo inwestycyjne zada-

nie to z kolei budowa altany 
piknikowej z domkiem gospo-
darczym na terenie Centrum 
Sportowo-Widowiskowego 
w Kozach, z którego to obiektu 
korzystać można by bez wzglę-
du na wiek przy okazji rozma-
itych spotkań czy zajęć.

Samym końcem paździer-
nika okaże się, które dwa pro-
jekty z wymienionych zdobyły 
największą ilość głosów. Ich 
realizacja przewidziana została 
na przyszły rok. (MAn)

Zmodernizowane boisko przy ul. Wrzosowej to jedno z zadań już zrealizowanych w kozach dzięki inicjatywie 
mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.
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JACek kALińSki,
wójt gminy kozy:
Budżet obywatelski jako propo-
zycja skierowana do tych miesz-
kańców naszej gminy, którzy chcą 
być aktywni i mają swoje własne 
pomysły, dobrze się przyjął. Pro-
jekty, które są zgłaszane, także 

w bieżącej edycji, określiłbym 
bez wyjątku jako wartościowe. 
Argumentacja dla ich realizacji 
doskonale oddaje to, że są potrze-
bą pewnej grupy osób, która chce 
zrobić coś pożytecznego w swoim 
najbliższym otoczeniu. to zaan-
gażowanie także przyczynia się 
docelowo do rozwoju całej gminy, 
a na tym powinno nam wszystkim 
zależeć.
Choć tegoroczna edycja budżetu 
została zamknięta, a głosy na 
poszczególne projekty oddano, 
to warto już teraz pomyśleć o 
kolejnych inicjatywach. Budżet 
obywatelski zamierzamy na miarę 
takich możliwości nie tylko konty-
nuować, ale i rozwijać.

traDycyjnie  
przy Duszonkach
W rekordowym gronie 
uczestników przeprowadzo-
ny został w Kozach tegorocz-
ny „Festiwal duszonek”.

W pobliżu placu zabaw 
i boiska przy ulicy Wrzosowej 
w Kozach pojawiła się w so-
botę 8 października ponad set-
ka osób. Zamysł tych, którzy 
zdecydowali się przyjść popo-
łudniową porą był oczywisty 
– chęć podtrzymania kultywo-
wanej od dobrych kilku lat lo-
kalnej tradycji przyrządzania 
aromatycznej i smacznej potra-
wy, ale również konkurowania 
w miłej atmosferze na najbar-
dziej wymyślne przepisy i sma-
ki duszonek.

Do niecodziennej rywalizacji 
o najlepszą recepturę przystą-
piło łącznie aż 12 drużyn, któ-
re z zapałem przygotowywały 
swoje potrawy w charaktery-
stycznych kociołkach. Najwię-
cej głosów, a te uzyskiwano 
poprzez postawienie przez de-
gustujących papierowych ta-
lerzyków w odpowiednim 
miejscu, zebrali emeryci, mini-
malnie wyprzedzając uczniów 
koziańskiego liceum oraz przed-
stawicieli Rady Gminy Kozy. 
Wątpliwości przy wyborze było 
jednakże mnóstwo, a w rozmo-
wach zgodnie dało się usłyszeć, 
że każda z propozycji duszonek 
cechowała się swoim unikato-
wym smakiem. (M)

spacery z koszami
Mieszkańcy gminy Kozy 
w szczególności zaprosze-
ni zostali do udziału w 4. 
edycji Rodzinnego Grzy-
bobrania, która mimo nie-
sprzyjającej aury okazała 
się udana.

Wydarzenie ujęte pod na-
zwą „Kozak 2022”, mimo 
kapryśnej i niepewnej po-
gody, przyciągnęło na start 
spore grono miłośników spa-
cerowania po lesie z kosza-
mi, jak niekiedy zwykło się 
określać grzybiarzy. Przy 
szlabanie zlokalizowanym 
na końcu ulicy Beskidz-
kiej w Kozach pojawili się 
o wczesnej godzinie porannej 
ostatniej niedzieli września 
zarówno młodsi, jak i starsi. 
Tych mniej doświadczonych 
wspierał certyfikowany grzy-
boznawca Justyn Kołek.

Znaczne grono uczestni-
ków to równocześnie spora 
liczba zebranych grzybów. 
Po kilku godzinach wy-
trwale spędzonych na zbo-
czach Hrobaczej Łąki, już 
na szczycie dokonano oce-
ny – grzyby ważono, liczono 
i weryfikowano, wręczając 
następnie zarówno wyróż-
nienia indywidualne, jak 

i w poszczególnych katego-
riach. Najwięcej grzybów, 
bo aż 13,5 kg, zebrał Robert 
Żaczek, któremu także przy-
padło w udziale zwycięstwo 
za największy okaz o śred-
nicy 250 mm. Dwucyfro-
wy wynik pod względem 
łącznej wagi przekroczyli 
również sklasyfikowani na 
kolejnych miejscach Walde-
mar Szlagór i Dawid Hess. 
Najstarszym uczestnikiem 
grzybobrania był 81-letni 
Zbigniew Sekulski, zaś naj-
młodszym mający ledwie 
roczek Jakub Waluś.

Organizatorami kolej-
nej edycji wydarzenia byli: 
Koziańskie Stowarzysze-
nie Staw Kamieniołom oraz 
Dom Kultury w Kozach. Za-
danie wspierane było przez 
Gminę Kozy. – Obecność 
stałych bywalców, jak i no-
wych twarzy pokazuje, że 
grzybobranie ze swoim ro-
dzinnym charakterem na do-
bre wpisało się w kalendarz 
jesiennych imprez w naszej 
gminie. Cieszy, że propo-
nowana jedna z wielu form 
aktywności spełnia oczeki-
wania sporej grupy miesz-
kańców – podkreśla wójt 
Jacek Kaliński. (Red)Fo
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gminA Szczyrk

taka współpraca ma sens
W Szczyrku przyglądano się dokonaniom twórców, których projekty rozwinęły się w ostatnich latach dzięki dofinansowaniu w ramach 

współpracy transgranicznej. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. Wicepremier Słowacji Veronika Remišová oraz Minister Funduszy i 

Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.
Wydarzenie zorganizowa-

ne w środę 19 października 
z inicjatywy ministra Grze-
gorza Pudy, zarazem posła 
Ziemi Bielskiej, rozpoczęło 
się na Zamku Sułkowskich 
w Bielsku-Białej. Szczegó-
łowo przybliżono działania 
już zrealizowane w regionie 
dzięki dofinansowaniu z pro-
gramu Interreg. Omówio-
no także nowe perspektywy 
w zakresie współpracy pol-
sko-słowackiego pogranicza 
i możliwości finansowania 
wartościowych przedsię-
wzięć z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w najbliższych latach.

Spotkanie  przenios ło 
się następnie do Szczyrku, 
gdzie rolę gospodarza peł-
nił burmistrz miasta Anto-
ni Byrdy. Przy Amfiteatrze 
Skalite oraz w Szczyrkow-
skim Centrum Kultury w peł-
nej krasie zaprezentowano 

te lokalne inicjatywy, które 
rozwinęły się przy udziale 
środków na transgraniczne 

zadania. W Szczyrku, m.in. 
przy partnerskiej współpracy 
ze słowacką miejscowością 
Zubrohlava, przeprowadzo-
no działania o charakterze 
inwestycyjnym. Na ścianach 
trybun amfiteatru wykona-
no mural, w Salmopolu po-
wstała wiata turystyczna, a w 
kilku różnych miejscach sta-
nęła tzw. ławeczka beskidz-
ka. Projekty wszechstronnie 
angażujące mieszkańców to 
z kolei m.in. akcja „Nuda 
idzie po Beskidzie” oraz licz-
ne przedsięwzięcia związane 
z szeroko pojętą twórczością 
ludową. Swoimi dokonaniami 

wynikającymi ze współpracy 
na pograniczu pochwaliła się 
także Grupa Beskidzka Gór-
skiego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Niemały 
podziw podczas spotkania 
wzbudził występ szczyrkow-
skiego multiinstrumentalisty 
Antoniego Gluzy oraz pokazy 
serowarstwa Józefa Michałka.

P o d k r e ś l a n o  p r z e d e 
wszystkim różnorodność 
zrealizowanych działań, ich 
potrzebę w poszczególnych 
społecznościach, jak również 
rolę dobrych sąsiedzkich sto-
sunków w rozwijaniu kwestii 
bezpieczeństwa. (M)

Antoni ByRdy,
burmistrz Szczyrku:

Współpraca transgraniczna 
dla naszego miasta okazała 
się w mijającej perspektywie 
bardzo owocna. Projekty, któ-
re zostały przeprowadzone do-
tyczyły różnych dziedzin funk-
cjonowania szczyrkowskiej 
społeczności. to, że odbyły 
się z powodzeniem przy zna-
czącym wkładzie środków ze-
wnętrznych, ma o tyle istotne 
znaczenie, że budżet miasta 
nie byłby w stanie udźwignąć 
finansowego ciężaru wszyst-
kich tych zadań. Mają one 
swoją niezaprzeczalną war-
tość, bo też podkreślić należy, 
że część puli przeznaczonej na 
projekty przeznaczona jest na 
szeroko pojętą integrację. Mo-
żemy dzięki temu poszerzać 
współpracę i twórczo propago-
wać naszą unikatową kulturę 
oraz tradycję.

zlot z Żabą na szczycie
Bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszył się kolejny 
zlot mieszkańców Szczyr-
ku. Spotkanie na szczycie 
Skrzycznego w sobotę 22 
października połączone było 
z odsłonięciem kamiennego 
obelisku z umieszczoną na 
nim rzeźbą żaby.

To kolejne miejsce, które 
bez wątpienia zaliczyć moż-
na do atrakcji turystycznych 
Szczyrku. Wszyscy goście 
przybywający na Skrzyczne 
podziwiać mogą blisko czte-
rotonowy kamienny obelisk. 
Osadzona została na nim żaba, 
w czym też nie ma żadnego 
przypadku. Nawiązano w ten 
sposób do jednej z najbardziej 
powszechnych wersji powstania 
nazwy Skrzyczne. Zakłada ona 
istnienie na górze w dawnych 
latach jeziora, w którym dono-
śnym głosem słyszalnym nawet 

u podnóża szczytu skrzeczały 
żaby. Tę historię przywoływał 
w swojej twórczości choćby śp. 
Marian Konior, uznany poeta 
ludowy ze Szczyrku. Fragment 
wiersza, w którym do „żabiej 
tradycji” się odnosił, również 
ma w późniejszym czasie za-
istnieć na obelisku, aby turyści 
przybywający na Skrzyczne 
mogli zasięgnąć wiedzy wzglę-
dem samej nazwy szczytu.

R e a l i z u j ą c  i n w e s t y -
cję, kosztem przeszło 200 
tys. zł w ramach współpra-
cy transgranicznej miasta 
Szczyrk z czeskim partnerem 
z Kaňovic, zadbano wpierw 
o dopełnienie wszelkich for-
malności z Lasami Państwo-
wymi w kwestii terenu, który 
zmienił swoje oblicze. W bli-
skości obelisku postawiony 
został niemal siedmiometrowy 

stół z ławkami, zamontowano 
także lunetę, przez którą moż-
na jeszcze dokładniej podzi-
wiać widoki rozpościerające 
się ze Skrzycznego. Jak spo-
ra część osób już się przeko-
nała, robią one wrażenie, ale 
inaczej być nie może, skoro 
mowa o najwyższym szczy-
cie Beskidu Śląskiego i górze 
należącej do zaszczytnej Ko-
rony Gór Polskich.

– Skrzyczne jest miejscem 
doskonale rozpoznawalnym 

w skali całego kraju. Ale po 
dostaniu się na szczyt góry 
brakowało takiego charak-
terystycznego punktu, przy 
którym można byłoby wy-
konywać pamiątkowe zdję-
cia. Dzięki zrealizowanej 
inicjatywie to się zmieniło, 
a już podczas oficjalnej in-
auguracji obelisku nie bra-
kowało pozytywnych opinii 
od samych mieszkańców – 
przyznaje Antoni Byrdy, bur-
mistrz Szczyrku.

Odsłonięcie efektownego 
obelisku było jednym z naj-
ważniejszych punktów ko-
lejnego zlotu szczyrkowian. 
Z zaproszenia do tradycyj-
nej integracji skorzystało 
liczne grono mieszkańców, 
którzy pomimo deszczowej 
aury miło spędzili czas na 
Skrzycznem. – Cieszy, że ta-
kie spotkania są niezmiennie 
popularne i potrafią jedno-
czyć nasze środowisko – do-
daje burmistrz. (MA)
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gminA WilAmoWice

jubileusz szkoły  
W pisarzoWicach

Bardzo uroczyście 13 października w przededniu Święta Edukacji Narodowej 

Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach obchodziła jubileusz oddania do użytku 

budynku, który mieści się przy ulicy Św. Floriana 28.

Powstała jako tysiąclatka, 
ale dziś tylko wytrawne oko 
mogłoby dopatrzyć się w zmo-
dernizowanym i nowoczesnym 
obiekcie kształtu charaktery-
stycznego dla okresu Gomułki. 
Wraz z rosnącymi potrzebami 
i możliwościami – zwłaszcza 
po utworzeniu samorządów 
gminnych w 1990 r. – szkoła 
się unowocześniała, przyby-
wały nowe segmenty, a „stary” 
budynek przechodził moderni-
zacje, pozwalające poprawiać 
warunki nauczania. – Eduka-
cja to jedno z najważniejszych 
zadań samorządu, toteż stale 
dokładamy starań, aby nie bra-
kowało przestrzeni do nauki na 
odpowiednim poziomie – wy-
jaśnia burmistrz Marian Tre-
la. – Staramy się wokół szkoły 
gromadzić osoby twórcze, kre-
atywne, poszukujące najlep-
szych rozwiązań oraz otwarte 
i wrażliwe na potrzeby dzieci 

– mówiła podczas uroczystości 
dyrektor szkoły Lidia Dziubek, 
która w imieniu placówki otrzy-
mała mnóstwo gratulacji.

Obecna placówka powstała 
w 1962 r. na jubileusz tysiąc-
lecia polskiej państwowości, 
jednak historia szkolnictwa 
w Pisarzowicach sięga dużo 
dalej. Przypomniano o tym 
podczas uroczystości. Źródła 
podają, iż regularne funkcjono-
wanie szkoły miało tutaj swoje 
początki już w 1513 r. Uroczy-
stość zgromadziła licznych go-
ści, w tym wielu absolwentów, 
przed którymi mogli zaprezen-
tować się uczniowie. Zagrała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
miejscowej OSP, w której nie 
brakuje tak obecnych, jak i by-
łych uczniów szkoły, łącznie 
z kapelmistrzem Jakubem Kry-
stą i dyrygentem Grzegorzem 
Bizukojciem. Galę uświetnił 
występ wokalny innych ab-

solwentek, Pauliny Wirskiej 
i Aleksandry Kasperek, obec-
nie występujących na polskich 
estradach. Zaprezentowano tak-
że spektakl przygotowany przez 
Szkolne Koło Teatralne pod kie-
runkiem nauczycielek Mileny 
Kozłowskiej i Krystyny Bander.

Gościom wręczono upomin-
ki przygotowane przez uczniów 
i nauczycieli Szkoły w Pisarzo-
wicach, następnie zaproszo-
no do zwiedzania. Z tej okazji 
przygotowano różnorodne tabli-
ce i wystawy, a także zaprezen-
towano osiągnięcia sportowe. 
Można było również zobaczyć 
nowoczesne wyposażenie sal 
lekcyjnych, prezentację multi-
medialną o szkole, a także wy-
stawy prac konkursowych.

Szkoła została również 
udostępniona mieszkańcom 
Pisarzowic, co cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. 
W czwartkowe popołudnie 

mieli okazję zobaczyć pracow-
nie, zajęcia z robotyki, salę SI 
– terapeutyczną salę integracji 
sensorycznej, a także niedawno 
wyremontowany pokój nauczy-
cielski, stołówkę czy bibliotekę. 
Dalsza część obchodów została 
zorganizowana 14 październi-
ka. Wówczas uczniowie Szko-
ły zasadzili certyfikowany dąb, 
poświęcony w Rzymie przez pa-
pieża Franciszka. Została rów-
nież zakopana kapsuła czasu 
przygotowana przez Samorząd 
Uczniowski. 

kAtARZynA dyduCH

akaDemia  
złoteGo Wieku

Ponad 50 s łuchaczy 
Akademii Złotego Wieku 
w piątek 21 października 
w Gminnym Centrum Dzia-
łań Twórczych w Pisarzo-
wicach zainaugurowało rok 
akademicki 2022/2023.

Z indeksami w ręku roz-
poczęli kolejny rok pogłę-
biania wiedzy, rozwijania 
nowych zainteresowań czy 
udziału we wspólnych wy-
jazdach. Uroczystego rozpo-
częcia roku akademickiego 
i powitania zgromadzonych 

słuchaczy dokonała dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wilamowicach 
Urszula Kucharska wraz 
z kierownikiem Gminne-
go Centrum Działań Twór-
czych Magdaleną Chrobak. 
Wieczór w jesiennej sce-
nerii uświetniło spotkanie 
z poezją Marii Żurek, któ-
rej wiersze na scenie zapre-
zentowali aktorzy teatrzyku 
Debiucik oraz członkinie Ze-
społu Regionalnego „Pisa-
rzowianki”. (MJ)

Wilamowice zapraszają na uroczystości 
gminne upamiętniające postać św. arcy-
biskupa Józefa Bilczewskiego.

W trwającym obecnie roku jubileuszo-
wym św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego 
cała diecezja bielsko-żywiecka, w szcze-
gólności zaś Wilamowice, organizują sze-
reg uroczystości kościelnych, związanych 
z tym wydarzeniem. W listopadzie Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury przypomni 
postać świętego podczas kolejnych przed-
sięwzięć jubileuszowych pn. „Święty Józef 
Bilczewski – z Wilamowic do świętości”.

I tak w czwartek 24 listopada o godz. 
17.00 w MGOK w Wilamowicach, a 25 li-
stopada o godz. 16.00 w Gminnym Centrum 

Działań Twórczych w Pisarzowicach postać 
pochodzącego z Wilamowic lwowskiego ar-
cybiskupa przypominać będą odczyty jego 
Listów Pasterskich przeplatane występem 
chóru i Zespołu Regionalnego „Pisarzo-
wianki”. Nastąpi również rozstrzygnięcie 
gminnego konkursu literackiego i plastycz-
nego. Na uroczystość przygotowana zostanie 
również wystawa eksponatów po świętym 
i pokonkursowa wystawa prac plastycznych 
oraz prezentacja nagrodzonych prac kon-
kursu literackiego uczniów szkół z gminy 
Wilamowice. Wydarzenie zakończy koncert 
fortepianowo-skrzypcowy.

Rok jubileuszowy nawiązuje do stule-
cia śmierci arcybiskupa, która nastąpiła 20 
marca 1923 r. (MJ)

cyfroWi eksperci
Pracownicy Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
w Wilamowicach rozpoczę-
li szkolenia w ramach pro-
gramu „Cyfrowi eksperci 
w podregionie bielskim” re-
alizowanego przez Wyższą 
Szkołę Humanitas.

Szkolenia z  zakresu 
dziennikarstwa przygotowu-
ją pracowników MGOK do 
prowadzenia zajęć z dzien-
nikarstwa, skierowanych 
do młodzieży w wieku 15-
18 lat. W najbliższym cza-
sie w Ośrodku utworzone 
zostaną grupy, z który-
mi przeprowadzone będą 
zajęcia z zakresu współ-
czesnego dziennikarstwa, 
zasad tworzenia wizualiza-
cji i infografik, opracowy-
wania własnego materiału 
dziennikarskiego, w tym 
wideo, poznania narzędzi do 

publikowania i upowszech-
niania materiałów dzienni-
karskich. Ponadto zajęcia te 
będą miały na celu wskaza-
nie młodzieży nowych kie-
runków oraz otwarcie ich 
na możliwości, jakie niosą 
za sobą darmowe aplikacje. 
Równie ważnym elementem 
będzie wyczulenie uczestni-
ków szkoleń na bezpieczeń-
stwo w sieci.

Całość działań odby-
wa się w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa III – Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, 
Działanie 3.2 Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywi-
zacji cyfrowej. Dzięki udzia-
łowi w projekcie MGOK 
Wilamowice pozyskał po-
trzebny sprzęt umożliwiają-
cy przeprowadzenie działań 
projektowych. (Ak)
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Przedstawienie „Ballady i romanse z naciskiem na romanse” na jubileuszową uroczystość przygotowali uczniowie 
klas Vii i Viii.

MARiAn tReLA,
burmistrz Wilamowic:

Pisarzowice w ostatnich deka-
dach należą do miejscowości 
najintensywniej rozwijających 
się w skali całego województwa, 
toteż bardzo szybko przybywa 
mieszkańców, także tych naj-
młodszych. na to trzeba nało-
żyć zmiany w systemie eduka-
cji, najpierw wprowadzające, a 
następnie likwidujące gimnazja, 
aby sobie uzmysłowić, jak wiele 
wysiłku trzeba było poświęcić, 
żeby szkoła spełniała swoje 
zadania.
dlatego na przestrzeni tych lat 
dobudowaliśmy jedno skrzydło, 
powstała też sala gimnastycz-
na, nowe boisko, a pierwszy 
budynek szkoły wielokrotnie 
przechodził modernizacje, aby 
poprawić warunki nauki. i co 
najważniejsze, szkoła cały czas 
się unowocześnia, tworzy dobrze 
wyposażone pracownie, wyko-
rzystuje nowoczesne technolo-
gie w procesie dydaktycznym, 
aby jak najlepiej uczyć młode 
pokolenie naszych mieszkańców. 
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grafiki na wilamowskim kościele przypominają 
o roku jubileuszowym św. arcybiskupa Józefa 
Bilczewskiego.
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zaproszenie
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gminA WilkoWice

efekt ekologIczny – cel główny
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” 

to projekt, który z rozmachem realizowany był w ostatnich latach. Niemal wszystkie zaplanowane prace 

zostały już zakończone. To ważny krok, aby inwestycja przyniosła finalny sukces, co stanie się faktem  

po wykonaniu przez mieszkańców podłączeń do kanalizacji.

pompoWnie 
W GotoWości

Dobiegły już końca wszyst-
kie wymagane procedury od-
bioru pompowni ścieków 
„Łubinowa” przy ulicy Cha-
browej w Wilkowicach. Funk-
cjonowanie wysokowydajnych 
urządzeń przebiega bez więk-
szych zakłóceń, dzięki czemu 
mieszkańcy systematycznie 
przyłączać się mogą do sie-
ci kanalizacyjnej.

Ostatnie prace związane 
z dopuszczeniem do użytkowa-
nia trwają w przypadku drugiej 
pompowni wykonanej w Wil-
kowicach w ramach inwesty-
cji, a więc „Huciska” przy ul. 
Galicyjskiej. W początkowych 
dniach listopada mieszkańcy 
Hucisk oraz Wilkowic Gór-
nych (zlewnia E) otrzymają 
pisemne informacje o możli-
wości podłączania się do sieci.

Pompownie z wykorzysta-
niem tłoczni ścieków pracują 
w systemie automatycznym, 
a praca pomp sterowana jest 
układem elektronicznym 
współpracującym z czujni-
kiem poziomu ścieków. Prze-
kazywanie sygnałów o pracy 
i stanach awaryjnych odbywa 
się za pośrednictwem systemu 
telemonitoringu na dyspozy-
tornię Aqua S.A. w Bielsku-
-Białej – Operatora systemu 
gminnej kanalizacji.

jeszcze jeDno 
zaDanie

W związku z „uwolnie-
niem” środków po przepro-
wadzonych wcześniej pracach, 
Gmina Wilkowice wystąpi-
ła do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej z wnioskiem 
o rozszerzenie projektu o do-
datkowe „Zadanie nr 15”. To 
obszar przy ul. Szczyrkowskiej 
i Wrzosowej w Bystrej.

Łączna długość kanalizacji, 
jaka zostanie wykonana, to 420 
metrów, w tym 249 m kolek-
torów grawitacyjnych i 171 m 
sięgaczy kanalizacyjnych, w bli-
skości Centrum Ogrodniczego 
Berberys oraz na odcinku od 
ul. Skośnej do posesji przy ul. 
Wrzosowej 18. Przewidziano 

ponadto odtworzenie istnieją-
cych dróg w pasie prowadzenia 
wspomnianych robót. Co waż-
ne, całość ścieków będzie dzię-
ki inwestycji transportowana 
do kanalizacji już zbudowanej, 
a docelowo do oczyszczal-
ni w Bielsku-Białej. Umowa 
na realizację „Zadania nr 15”, 
z trzymiesięcznym terminem 
realizacji, została już zawarta.

rekorDoWe 
wskaźnIkI

Pierwotne założenie pro-
jektu „Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej na terenie gminy 
Wilkowice w wyznaczonych 
obszarach aglomeracji” obej-
mowało wykonanie aż 78 ki-
lometrów sieci. Ta imponująca 
liczba, wyraźnie wskazująca na 

rozmach całego przedsięwzię-
cia, uległa jeszcze zwiększe-
niu. Przy sprawnej realizacji 
dodatkowych zadań – prócz 
opisanego powyżej nr 15 
również zadań nr 13 i nr 14, 
obejmujących odpowiednio ul. 
Malinową, Kolejową, Swoj-
ską, Górską, Jesionową, Bor-
suczą, Wyzwolenia i Pszenną 
w Wilkowicach oraz ul. Krętą 

i Karpacką w Bystrej – zakres 
rzeczowy inwestycji to prze-
szło o 7 km więcej.

Aktualny poziom skana-
lizowania gminy, uwzględ-

niający wykonane przez 
mieszkańców przyłączenia 
do sieci, wynosi ok. 73 proc. 
Docelowo zaś wskaźnik ten 
osiągnąć ma 96 proc.

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. 
Realizacja 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.

dobiegły już końca wszystkie wymagane procedury odbioru pompowni ścieków „Łubinowa” przy ulicy Chabrowej 
w Wilkowicach. ostatnie prace związane z dopuszczeniem do użytkowania trwają w przypadku drugiej pompowni 
wykonanej w Wilkowicach w ramach inwestycji, a więc „Huciska” przy ul. galicyjskiej.

JAnuSZ ZeMAnek, 
wójt gminy Wilkowice:

Sporo wysiłku włożyliśmy jako 
cała społeczność gminy Wilko-
wice w to, aby potężny projekt 
budowy kanalizacji doczekał się 
końca. Prawda jest taka, że in-
westycja o równie dużym zakre-

sie to jedno z najtrudniejszych 
działań, jakich można podjąć 
się na poziomie samorządu. 
niezmiernie cieszę się jako wójt, 
że gmina ma ogromny trud tych 
zadań już za sobą.
na zakończeniu głównych prac 
inwestyc yjnych jednak nie 
poprzestajemy. kwestią abso-
lutnie najważniejszą jest teraz 
podłączanie się mieszkańców 
do sieci kanalizacyjnej. Rów-
nież w tym względzie będziemy 
postępować konsekwentnie i z 
pełną determinacją. dążymy 
do uzyskania efektu ekologicz-
nego jako celu nadrzędnego. 
tylko wówczas będziemy mogli 
mówić o pełnym sukcesie nas 
wszystkich.
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uWaGa!
WSZySCy MieSZkAńCy, ktÓRZy otRZyMALi deCyZJę 
o nAkAZie PodŁĄCZeniA Się do kAnALiZACJi,  
A dotyCHCZAS nie WyPeŁniLi tego oBoWiĄZku,  
W nAJBLiŻSZyM CZASie MogĄ SPodZieWAĆ Się 
uPoMnień i PonoWnego WeZWAniA do WykonAniA 
PRZyŁĄCZeń. nieZAStoSoWAnie Się do PoWyŻSZego 
SkutkoWAĆ BędZie nAŁoŻenieM gRZyWny W CeLu 
PRZyMuSZeniA W WySokoŚCi 2.000 ZŁotyCH.
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czeki za ekoloGią
Statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł trafiły do tegorocznych 

laureatów konkursu „Zielone czeki’2022”. W wydarzeniu organizowanym 

corocznie z okazji Dnia Ziemi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznano również 

wyróżnienia.

– Doceniamy nagrodzo-
nych za ich rozmaite działania 
na rzecz ochrony środowiska. 
To największa wartość kon-
kursu, który konsekwentnie 
kontynuujemy – mówił To-
masz Bednarek, prezes kato-
wickiego Funduszu, w trakcie 
uroczystości, która odbyła się 
na Stadionie Śląskim w Cho-
rzowie.

Kapituła konkursu „Zie-
lone Czeki’2022” przyzna-
ła cztery nagrody główne 
oraz łącznie pięć wyróżnień 
w kategoriach – ekologicz-

na osobowość roku, gmina 
przyjazna dla czystego po-
wietrza, inwestycja proeko-
logiczna roku oraz programy 
i akcje na rzecz ochrony 
przyrody oraz edukacji eko-
logicznej. Największe uzna-
nie zdobyli: dziennikarka 
Gabriela Kaczyńska za fa-
chowe prowadzenie wraz 
z córką Mają audycji „Eko 
Ranek” na antenie Polskie-
go Radia Katowice, gmina 
Goczałkowice-Zdrój za wie-
lotorowe działania w zakre-
sie walki o czyste powietrze, 

w tym efektywną realizację 
Programu Ograniczenia Ni-
skiej Emisji, Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o. za bu-
dowę nowoczesnej instalacji 
oczyszczania spalin oraz Sto-
warzyszenie „Nie Dokarmiaj 
Smoga” za aktywną działal-
ność informacyjną na rzecz 
poprawy jakości powietrza 
w rejonie Pszczyny i okolic. 
Natomiast wśród wyróżnio-
nych samorządów znalazła 
się gmina Ślemień z powia-
tu żywieckiego.

Nagroda ekologiczna „Zie-
lone Czeki”, przyznawana 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-

cach z okazji Dnia Ziemi, ma 
już swoją długoletnią historię. 
Pierwszy raz nagrody zosta-
ły przyznane 28 lat temu. Od 
tego czasu wśród laureatów 

konkursu znalazło się wielu 
pasjonatów przyrody, m.in. na-
ukowcy, nauczyciele, dzienni-
karze, przedsiębiorcy, gminy 
i stowarzyszenia. (Red)

Prezes katowickiego Funduszu tomasz Bednarek gratulował zdobycia „Zielonych Czeków” m.in. gabrieli kaczyńskiej 
jako ekologicznej osobowości roku oraz reprezentantom Stowarzyszenia „nie dokarmiaj Smoga”, docenionego 
za organizację akcji na rzecz ochrony przyrody.
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przyroDa W obiektyWie

Konkurs fotograficzny „Przyroda 
wokół nas”, zorganizowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, doczekał się roz-
strzygnięcia.

Wybór najlepszych zdjęć okazał 
się wcale niełatwy. Przy ocenie pomo-
gły wskazania samych internautów, 
którzy swoje głosy na poszczególne 

fotografie, zgłoszone do powakacyj-
nego konkursu, oddawali na profilu 
Funduszu na Facebooku. Podstawo-
we kryteria obejmowały trafność wy-
boru tematu, a więc przyrody, fauny, 
flory bądź krajobrazu w dowolnym 
miejscu w Polsce, jak również jakość 
zaprezentowanych walorów artystycz-
nych i estetycznych. Sam zaś konkurs 
przyczynił się do podniesienia świa-
domości ekologicznej mieszkańców 

województwa śląskiego oraz zwró-
cenia uwagi na piękno otaczającej 
nas przyrody.

Dla zwycięzców – autorów za-
mieszczonych powyżej zdjęć – 
przygotowano nagrody w postaci 

zestawów z ekologicznymi gadże-
tami. Upominki zapewniono także 
pozostałym uczestnikom. (R)
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lekcje W pracoWniach
uczniowie kolejnych szkół na Żywiecczyźnie i 

Śląsku cieszyńskim korzystać mogą z doskona-

le wyposażonych sal, których wykonanie stało 

się możliwe poprzez następną edycję konkursu 

„Zielona Pracownia”.

Wojewódzki  Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach od kilku już lat zaprasza 
samorządy oraz funkcjonujące 
na ich terenie placówki oświa-
towe do ubiegania się o środki 
na stworzenie tzw. zielonych 
pracowni. Konkurs każdora-
zowo cieszy się dużym zain-
teresowaniem, czego efektem 
są kolejne szkoły, w których 

dzieci pożytecznie spędzają 
czas w swoich wyjątkowych 
ekologicznych klasach.

Uruchomione z początkiem 
nowego roku szkolnego nie tyl-
ko efektownie się prezentującą, 
są przede wszystkim użyteczne. 
Pracownię przyrodniczo-geo-
graficzną otwarto m.in. w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Istebnej. „U źródeł Olzy”, 
bo taką właśnie nosi nazwę, 

to nawiązanie do rzeki, która 
jest niezaprzeczalnym dzie-
dzictwem regionu, zarówno 
pod względem środowisko-
wym, jak i kulturowym. Z kolei 

w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Żywcu 
otwarcie pracowni połączono 
z pasowaniem na ucznia, co do-
dało rangi całej uroczystości.

W obu przypadkach środ-
ki przyznane przez kato-
wicki Fundusz – podobnie 
rzecz ma się w odniesieniu 
do innych blisko 70 szkół 
z terenu województwa ślą-
skiego – przyczynią się do 
aranżowania ciekawych lek-

cji, umożliwiających zdo-
bywanie przez młode osoby 
wszechs t ronne j  wiedzy 
w zakresie nauk przyrodni-
czych, biologicznych, eko-
logicznych, geograficznych, 
chemiczno-fizycznych czy 
geologicznych. (RA)

wyjątkowo pIękny ogród
Nie tylko przedszkolaki 
z Bestwiny, ale i starsi miesz-
kańcy gminy zachwalają 
urokliwą przestrzeń, którą 
7 października w uroczysty 
sposób publicznie udostęp-
niono.

Jabłonie, grusze, śliwy, 
czarne, czerwone i białe po-
rzeczki, bodziszki, szałwie 
omszone, bergenie, kocimięt-
ki, rozchodniki, dziewanny, 
a wreszcie i różnorodne kwia-
ty znalazły swoje miejsce 
w ogrodzie, jaki powstał przy 
przedszkolu w Bestwinie. To 
część projektu „Święto drze-
wa – ogrody dla przyrody”, 
który na terenie gminy Be-
stwina zrealizowany został 

z inicjatywy Klubu Gaja, 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego oraz Fundacji „Drzewo 
i Jutro”.

W inauguracj i  udzia ł 
wziął wójt Artur Beniow-
ski, nie zabrakło także dy-

rektorek placówek – Urszuli 
Kraus i Lilli Czernek. Go-
spodarz gminy uczestniczył 
w edukacyjnych zajęciach 
dla najmłodszych, sam też 
zasadził śliwę. Dzieci wy-
konały z kolei budki lęgowe 

i schronienia dla zapylaczy, 
wiewiórek i jeży, aby zwie-
rzęta jak najczęściej odwie-
dzały nowy ogród. – Będzie 
on dobrze służył społeczno-
ści przedszkolnej do eduka-
cji i codziennych aktywności. 
Ale skorzysta z niego także 
miejscowa społeczność, bo 
otwarta przestrzeń ogrodu 
sąsiaduje z zabytkowym par-
kiem – przekonują przedsta-
wiciele Klubu Gaja.

Co istotne, w nieodległej 
przyszłości obok sadu i jago-
downika ma powstać jeszcze 
warzywnik, który bez wątpie-
nia będzie kolejną ciekawą 
i cenną ekologicznie przestrze-
nią na terenie gminy. – Potrze-
bujemy takich miejsc, które 
nie tylko najzwyczajniej cie-
szą oko, ale i dobrze spełniają 
rolę edukacyjno-poznawczą – 
mówi wójt Beniowski. (MA)
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300 buków
zasadzonych zostało na stoku szyndzielni w Biel-
sku-Białej. akcja zakrojona na tak szeroką skalę to 
następstwo projektu „Książka za drzewo”, będącego 
nową inicjatywą Fundacji ekologicznej „arka”.
W przedsięwzięciu tym, realizowanym w bieżącym 
roku pilotażowo, założono wpierw zbiórkę używa-
nych książek, a następnie właśnie sadzenie drzew i 
wysyłanie książek do uczestników poszczególnych 
wydarzeń.
taki pomysł szybko zyskał zwolenników, a przebieg 
akcji na szyndzielni doskonale to potwierdza, wszak 
w proekologiczne działania zaangażowały się całe 
rodziny. – łączymy tematykę promocji czytelnictwa 
z bardzo ważnym działaniem, jakim, zwłaszcza w 
obliczu postępujących zmian klimatycznych, jest sa-
dzenie nowych drzew – wyjaśnia Wojciech Owczarz, 
prezes bielskiej arki, która do udziału w projekcie za-
prosiła partnerów, w tym także lasy państwowe. (m)

ekoloGia W liczbach
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muzyczne lekcje historii
Projekt „Szczyrk – w legendach i pieśniach” połączył wiersze autorstwa śp. 

Mariana Koniora z przybliżeniem historii miasta. Wszystko to odbyło się 

w muzycznych kompozycjach zespołu „Forteca – Walka Trwa”, a oddolna 

inicjatywa ludzi związanych ze Szczyrkiem zaangażowała w imię tradycji i 

pamięci przeszło pół setki artystów.

Wyjątkowy koncert, jaki 
miał miejsce 24 września, po-
przedziły tygodnie przygoto-
wań i prób przy ogromnym 
zaangażowaniu całego zespo-
łu „Forteca – Walka Trwa”, 
a także innych szczyrkow-
skich twórców – Zespołu 
„Młody Ondraszek”, Regio-

nalnego Zespołu „Klimczok”, 
muzyka Roberta Łaciaka oraz 
gościa honorowego Antonie-
go Gluzy, który rozpoczął 
wydarzenie hejnałem Szczyr-
ku grając na dudach. Na or-
ganizację koncertu wybrano 
jedno z najbardziej rozwija-
jących się miejsc szczyrkow-

skiej kultury i sztuki, jakim jest 
BeskidArts – Przestrzeń Pracy 
Twórczej, zlokalizowane w bu-
dynku byłego Ośrodka Kultury 
w Szczyrku.

– Całość była wielkim 
przedsięwzięciem, w które za-
angażowane było prawie 100 
osób. Mamy nadzieję, że taka 

forma opowiadania o Szczyrku 
przysłuży się promocji miasta, 
jak i podkreśli wagę kultury 
w podtrzymywaniu tradycji 
i lokalnej pamięci – przyznają 
członkowie „Fortecy”.

Projekt Magdaleny Jane-
czek i Marcina „Siano” Tucz-
nio dofinansowany został ze 
środków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
z programu NCK EtnoPolska. 
Edycja 2022.

Koncert z 24 września 
pozwolił upamiętnić postać 
zmarłego 13 maja 2015 roku 

Mariana Koniora. Działacz 
społeczny, animator życia 
kulturalnego, autor „Opowie-
ści szczyrkowskich”, wierszy, 
niezliczonej liczby fraszek, od 
dzieciństwa był uczestnikiem 
i obserwatorem wydarzeń roz-
grywających się w mieście. 
Był m.in. jednym z założycie-
li i pierwszym prezesem Towa-
rzystwa Miłośników Szczyrku, 
działaczem tutejszych klubów 
sportowych i Oddziału Be-
skidzkiego PTTK, ale także 
twórcą ostatecznej wersji her-
bu Szczyrku zatwierdzonej 

przez Radę Miejską w 1993 r. 
Równolegle do pracy zawodo-
wej i społecznej Konior zajmo-
wał się twórczością literacką. 
Fraszki tworzył „od zawsze”, 
do tego dochodziły spisywa-
ne opowieści, legendy, przy-
powiastki, szopki noworoczne 
i oczywiście wiersze. W re-
pertuarze zespołów folklory-
stycznych znajdują się pieśni 
z tekstami śp. Mariana Ko-
niora. Za działalność na rzecz 
kultury został odznaczony Brą-
zowym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. (MJt)

zespół „forteca – walka trwa”
Powstał w Szczyrku w 2006 roku. Jego działalność 
opiera się na edukacji historycznej, poprzez muzycz-
ne aranżacje wierszy przybliżających historię Pol-
ski. utwory zespołu to hołd dla polskich bohaterów 
i kultywowanie pamięci o historii naszej ojczyzny. 
„Forteca” ma na swoim koncie prawie 100 utworów 
opowiadających o polskiej historii i jej wybitnych po-
staciach. Z repertuarem historyczno-patriotycznym 
zagrała już prawie 400 koncertów, w tym w najważ-
niejszych polskich Muzeach Historycznych. Zespół miał 
także możliwość wykonania swojego repertuaru w 
Parlamencie europejskim w Brukseli, jak i podczas 
różnych uroczystości narodowych.
koncerty i tworzenie nowych utworów, odkrywa-
jących częstokroć nieznane powszechnie karty hi-
storii, to niejedyna działalność zespołu, ponieważ 
jego członkowie angażują się także w bezpośrednią 
edukację muzyczno-historyczną dzieci i młodzieży. 
Realizują w tym celu rozmaite projekty w postaci 

warsztatów czy polowych lekcji historii. Zespół nie 
zapomina także o swojej Małej ojczyźnie, przybliżając 
w swoich utworach historie związane ze Szczyrkiem. 
Wydał dotąd 9 albumów muzycznych – początkowo 
były to utwory o rockowo-metalowym brzmieniu jako 
„Forteca”, a od kilku lat tworzy bardziej stonowane 
kompozycje z akompaniamentem instrumentów kla-
wiszowych i smyczkowych oraz gitar akustycznych 
jako „Forteca – Walka trwa”.
Za swoją działalność zespół był wielokrotnie nagra-
dzany. do najważniejszych wyróżnień należą m.in. 
Szczyrkowianin Roku – za promowanie patriotyzmu 
poprzez muzykę, kształtowanie dumy i świadomości 
historycznej, Brązowe krzyże Zasługi dla członków 
zespołu za działalność na rzecz upamiętniania Bo-
haterów Podziemia niepodległościowego czy Złoty 
Bohateron Publiczności za nieszablonowe opowiada-
nie o historii Polski XX wieku przez pryzmat utworów 
muzycznych.

rolnIctwo najwyższych standardów
Gospodarstwo państwa Ilony 
i Bernarda Stroków z gminy Ja-
sienica otrzymało dwie nagrody 
w finale XIX Ogólnokrajowego 
Konkursu „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne”.

W Narodowym Instytu-
cie Kultury i Dziedzictwa Wsi 
w Warszawie 29 września od-
była się uroczysta gala finałowa 
XIX Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne, podczas której poznaliśmy 
zwycięzców tegorocznej edycji. 
Główna nagroda, a więc ciągnik 
rolniczy, ufundowany przez Pre-
zesa KRUS, i tytuł Najbezpiecz-
niejszego Gospodarstwa Rolnego 
w Polsce w 2022 r. przypadły 
państwu Grażynie i Pawłowi 
Leńskim z województwa wiel-
kopolskiego.

Z kolei gospodarstwo pań-
stwa Stroków z Świętoszówki 
otrzymało wyróżnienie Prezesa 
KRUS za udział w finale konkur-
su i stosowanie w praktyce zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospo-
darstwie rolnym, a także Nagro-
dę Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi za wysokie standardy funk-
cjonalne i estetyczne gospodar-
stwa. W wydarzeniu uczestniczył 
wicepremier i Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Henryk Ko-
walczyk oraz Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej Marlena 
Maląg, a także prezes Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecz-
nego Aleksandra Hadzik.

Państwo Ilona i Bernard Stro-
kowie z Świętoszówki prowa-

dzą 15-hektarowe gospodarstwo, 
uprawiają zboża. Wygrało ono 
najpierw etap regionalny, a na-
stępnie wojewódzki i właśnie jako 
reprezentant województwa ślą-
skiego wystartowało w finale kon-
kursu. Ogólnokrajowy Konkurs 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
został zainicjowany przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego jako zadanie mające po-
prawić bezpieczeństwo i higienę 

pracy w polskich gospodarstwach 
rolnych. Współorganizatorami 
Konkursu są: Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Państwo-
wa Inspekcja Pracy, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Od 2003 r. 
w konkursie wzięło udział łącznie 
ponad 22 tys. gospodarstw indy-
widualnych, w tym 994 w jego te-
gorocznej edycji. (ugJ)
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siatkarskie zmaGania 
krwIodawców

Drużyna Klubu Honorowych Dawców Krwi 
przy Urzędzie Gminy w Bestwinie wygrała zor-
ganizowane 15 października w Strumieniu zawo-
dy. I Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Klubów 
Honorowych Dawców Krwi Rejonu Bielskiego 
rozgrywany był pod honorowym patronatem Bur-
mistrz Strumienia. „Złota” ekipa gminy Bestwina 
uplasowała się przed Hałcnowem, Strumieniem 
i Koszarawą, a w jej skład weszli: Barbara Ga-
łuszka, Dominik Puda, Marcin Kraus, Michał 
Kraus, Jarosław Bieroński, Damian Kopaczka, 
Wojciech Głąbek. (ugB)
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