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PonUmerowane aUtobUsy
Od 1 stycznia linie autobusów Komunikacji Beskidzkiej, a więc dotychczasowego PKS, są oznakowane numerami.

Dzięki wprowadzeniu numeracji system bę-
dzie bardziej zrozumiały nie tylko dla miesz-
kańców gmin wchodzących w skład powiatu 
bielskiego, ale i dla turystów, którzy odwiedzają 
region. Zmiana numeracji będzie stopniowa. 
Co istotne, jednocześnie wprowadzone w życie 
zostaną inne udogodnienia, m.in. nowe rozkła-
dy jazdy, które będą zawierały nie tylko nową 
numerację, ale także czytelniejszą czcionkę dla 
osób starszych i mających słabszy wzrok.

Numery linii:
101 – Bielsko-Biała przez Bestwinę, Kaniów, Danko-
wice, Starą Wieś,
102 – Bielsko-Biała przez Bestwinę, Starą Wieś, 
Dankowice, Kaniów,
103 – Czechowice-Dziedzice Silesia – Dankowice przez 
Czechowice-Dziedzice Kontakt, Bestwinę, Starą Wieś,
104 – Czechowice-Dziedzice Silesia – Janowice 
Kościół przez Kaniów, Bestwinę,
105 – Bielsko-Biała – Bielany Kościół przez Zasole 
Bielańskie, Hecznarowice Odsole,
106 – Bielsko-Biała – Hecznarowice przez Pisarzowi-
ce Harszówki, Hecznarowice Odsole,
107 – Pisarzowice – Kęty ZML przez Pisarzowice 
Harszówki,
108 – Wilamowice – Kęty przez Hecznarowice Odsole,
109 – Bielsko-Biała – Kozy Kamieniołom,
110 – Bielsko-Biała – Nowa Wieś przez Kozy Skrzyżo-
wanie, Kęty Podlesie,

111 – Bielsko-Biała – Czaniec Górny Granica przez 
Kozy, Kobiernice Skrzyżowanie, 
112 – Bielsko-Biała – Porąbka Kozubnik przez Kozy, 
Kobiernice Skrzyżowanie,
113 – Bielsko-Biała – Czernichów przez Kozy, Kobier-
nice, Międzybrodzie Ponikiew, Żywieckie,
114 – Bielsko-Biała – Międzybrodzie Ponikiew przez 
Kozy, Kobiernice,
115 – Bielsko-Biała – Wilkowice Górne Granica przez 
Bystrą Śląską,

116 – Bielsko-Biała – Pietrzykowice przez Wilkowice 
Górne, Łodygowice,
117 – Bielsko-Biała – Rybarzowice przez Bystrą, 
Meszną, Buczkowice Skrzyżowanie,
118 – Bielsko-Biała – Rybarzowice przez Wilkowice, 
Łodygowice Skrzyżowanie,
119 – Bielsko-Biała – Kalna przez Bystrą, Meszną, 
Buczkowice, Godziszkę,
120 – Bielsko-Biała – Szczyrk Biały Krzyż przez 
Bystrą, Meszną, Buczkowice, Szczyrk Biłą,

121 – Bielsko-Biała – Jaworze Nałęże przez Jaworze 
Średnie, Jaworze Centrum,
122 – Bielsko-Biała – Jaworze Górne przez Jaworze 
Dolne, Jaworze Centrum,
123 – Bielsko-Biała – Roztropice Mleczarnia przez 
Jaworze Dolne, Jasienicę, Rudzicę,
124 – Bielsko-Biała – Wieszczęta przez Jasienicę 
Skrzyżowanie, Świętoszówkę, Grodziec, Bielowicko,
125 – Bielsko-Biała – Chybie przez Jasienicę, Rudzicę, 
Landek, Iłownicę,
126 – Bielsko-Biała – Grodziec Zagóra przez Biery, 
Łazy, Świętoszówkę, Grodziec Spółdzielnię,
150 – Dankowice – Kaniówek II przez Dankowice Wie-
la, Starą Wieś (kursuje w dni nauki szkolnej),
151 – Pisarzowice Czernichów – Pisarzowice Szkoła 
(kursuje w dni nauki szkolnej),
152 – Buczkowice Żylica – Szczyrk Salmopol (kursuje 
w dni nauki szkolnej),
156 – Bystra Śląska – Meszna, Wilkowice Granica 
(kursuje w dni nauki szkolnej),
157 – Pisarzowice – Wilamowice przez Starą 
Wieś, Zasole Bielańskie (kursuje w dni nauki 
szkolnej),
160 – Czechowice-Dziedzice Silesia – Dankowice 
przez Kaniów (kursuje w okresie letnich wakacji),
161 – Szczyrk Skalite – Szczyrk Solisko przez Szczyrk 
Biła Pętla,
162 – Szczyrk Skalite – Szczyrk Biały Krzyż przez 
Szczyrk Centrum,
190 – Bielsko-Biała – Rybarzowice Centrum przez 
Szczyrk Solisko, Wilkowice Sklep,
191 – Bielsko-Biała – Iłownica Centrum przez Gro-
dziec, Bielowicko, Międzyrzecze,
192 – Bielsko-Biała – Czaniec Skrzyżowanie przez 
Hecznarowice, Kozy Centrum, Bestwina Kościół.

(RED)

Numery linii wyświetlane są w widocznych miejscach autobusów.
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W czwartek 20 lutego 

o godz. 17 rozpocznie się mecz 
siatkówki pomiędzy BKS Stal 
Bielsko-Biała a drużyną mi-
strzyń Europy w piłce siatko-
wej z lat 2003 i 2005. Będzie 
to oficjalne otwarcie nowej hali 
sportowej bielskiej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej.

Na inaugurację i emocjo-
nujący mecz zaprasza rektor 

uczelni prof. Jarosław Janicki. 
Mistrzynie Europy sprzed lat 
wystąpią pod wodzą Aleksan-
dry Jagieło, z kolei przerwy 
pomiędzy setami uświetnią 
występy gimnastyczek ze 
Stowarzyszenia Gimnasty-
ki Artystycznej w Bielsku-
-Białej. Bilety są bezpłatne, 
szczegółowych informacji, 
jak można je zdobyć, należy 

szukać na stronie Akademii: 
ath.bielsko.pl.

Nowoczesna hala, jedna 
z najlepszych w regionie, jesz-
cze w grudniu przeszła odbiór 
techniczny, w styczniu zaczęli 
w niej trenować studenci biel-
skiej uczelni. Budowa była 
współfinansowana ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. (R)

z medalem  
i nagrodą
URSZULa KRaUS, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Bestwi-
nie, otrzymała dwa prestiżowe wy-
różnienia – medal Komisji Edukacji 
Narodowej za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania oraz na-
grodę św. Maksymiliana Kolbego 
za działalność ewangelizacyjną i 
apostolską.

Dyrektor od wielu lat troszczy się o 
wszechstronny rozwój młodzieży. 
Uczestniczyła w zajęciach prowa-
dzonych metodą dramy na Malcie 
oraz w Turcji, by z wykorzystaniem uzyskanej wiedzy 
realizować cieszące się dużym zainteresowaniem 
warsztaty językowo-teatralne w bestwińskiej szkole. 
Swoich podopiecznych przygotowywała z sukcesami 
do rozmaitych konkursów, organizowała też zajęcia 
wyrównawcze. Współpracowała ponadto z czternasto-

ma szkołami w jedenastu krajach 
Europy, osobiście koordynując po-
szczególne projekty. Dzięki zaanga-
żowaniu Urszuli Kraus pozyskane 
zostały środki rzędu 46 tys. euro 
na ich realizację. W sumie przepro-
wadzono wyjazdy dla 43 uczniów i 
32 nauczycieli do różnych krajów 
partnerskich.
Urszula Kraus działa również chary-
tatywnie. Przed laty założyła Szkol-
ne Koło PCK, zrealizowała wiele 
projektów, w które zaangażowani 
byli uczniowie, m.in. we współpra-
cy z UNICEF, organizowała zbiórki 
żywności, z których przygotowy-
wano paczki dla najbardziej po-
trzebujących mieszkańców gminy.

Początkiem roku nauczycielce z Bestwiny przypadło 
w udziale kolejne wyróżnienie w postaci nagrody św. 
Maksymiliana Kolbego. To w uznaniu za działalność 
ewangelizacyjną i apostolską, m.in. w ramach Zarządu 
Narodowego Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej 
w Polsce. (RED)
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wiele remontów
Ten rok będzie kolejnym okresem dużych inwestycji drogowych  

na terenie regionu.

Pieniądze na moderniza-
cję głównych dróg pochodzić 
będą nie tylko z budżetu Po-
wiatu Bielskiego. – Na mo-
dernizację dróg powiatowych 
przeznaczamy spore sumy 
z własnego budżetu, ale też 
znaczne kwoty pozyskuje-
my z programów centralnych 
i funduszy zewnętrznych. To 
pozwala nam na stałe popra-
wianie stanu dróg w regionie 
– wyjaśnia starosta bielski An-
drzej Płonka.

Podkreśla, że najczęściej do 
realizowania inwestycji drogo-
wych dokładają się również 

gminy, przez które przebie-
ga naprawiana trasa, przede 
wszystkim finansując budowę 
i naprawę chodników. – Ten 
system funkcjonuje już od wie-
lu lat i dzięki takiej współpra-
cy zmodernizowaliśmy główne 
trasy w naszym regionie – do-
daje starosta.

Do najważniejszych inwe-
stycji drogowych należy do-
kończenie na terenie powiatu 
drogi w Hecznarowicach. 
W poprzednich latach droga 
była modernizowana na terenie 
gminy Wilamowice w Starej 
Wsi i na obrzeżach Wilamo-

wic, obecnie trwają prace przy 
trzecim, ostatnim już etapie 
przebudowy ul. Krakowskiej 
aż do granicy z Kętami w ma-
łopolskim powiecie oświę-
cimskim. Roboty obejmują 
odcinek o długości 2,6 km.

Prace mają zakończyć się 
latem, podobnie jak przy mo-
dernizacji ul. Krakowskiej 
w Bestwinie. To również ko-
lejny odcinek przebudowy 
dłuższej trasy, prowadzącej od 
granicy z Czechowicami-Dzie-
dzicami w kierunku Dankowic. 
Dotychczas remont zakończył 
się na rondzie przy skrzyżowa-
niu z drogą do Janowic, teraz 
prace obejmą kolejny odcinek 
o długości 2,4 km w Bestwi-
nie oraz Starej Wsi w gminie 
Wilamowice. O tej inwestycji, 
realizowanej wspólnie z gmi-
ną Bestwina, piszemy również 
na str. 6.

Obie inwestycje ruszyły 
jesienią 2019 r. W obu przy-
padkach powstanie nowa jezd-
nia, chodniki na całej długości 
drogi przynajmniej po jednej 
stronie, a także pobocza i od-
wodnienie. W Hecznarowicach 

wybudowane zostanie małe 
rondo na granicy z Kętami. Na 
obie też bielskie Starostwo Po-
wiatowe pozyskało dofinanso-
wanie po 60 proc. z Funduszu 
Dróg Samorządowych. I tak 
całość inwestycji w Heczna-
rowicach kosztować będzie 
9,5 mln zł, w tym 5,3 mln zł 
stanowi dofinansowanie, zaś 
w Bestwinie odpowiednio 8,8 
mln zł i 5 mln zł.

Starosta dodaje, że w tym 
i przyszłym roku również inne 
modernizacje dróg powiato-
wych będą dofinansowane 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Dotyczy to przebudowy 
ul. Prusa w Czechowicach-

-Dziedzicach wraz z roz-
budową skrzyżowania z ul. 
Barlickiego na rondo, gdzie 
szacowana wartość inwestycji 
wynosi 9,3 mln zł. Inną pla-
nowaną modernizacją będzie 
przebudowa drogi powiatowej 
w Zasolu Bielańskim na odcin-
ku 1,7 km. W tym wypadku 
szacowana wartość zadania to 
7 mln zł.

Z kolei z subwencji z bu-
dżetu państwa ma pochodzić 
dofinansowanie do rozbiórki 
starego i wybudowania nowe-
go mostu w Starej Wsi. War-
tość całości prac szacuje się 
na 1,5 mln zł, z tego 755 tys. 
zł ma wynieść dofinansowa-

nie. Starosta Andrzej Płonka 
podkreśla, że źródłem dofi-
nansowania do inwestycji dro-
gowych w powiecie bielskim 
będzie również Program Ope-
racyjny Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. Stąd ma 
pochodzić 3,6 mln zł na prze-
budowę drogi z Międzyrzecza 
do Mazańcowic, wartą blisko 
9,5 mln zł. Do inwestycji za-
powiada dołożyć się również 
Gmina Jasienica, na terenie 
której droga przebiega. – To 
wszystko są znaczące trasy, 
o dużym natężeniu ruchu. Po 
zakończeniu inwestycji kie-
rowcy więc wyraźnie odczują 
zmiany – dodaje starosta. (RED)
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Prace na drodze w Hecznarowicach rozpoczęły się już jesienią.

Konwent za estaKadą
Konwent Powiatów Województwa 
Śląskiego zwrócił się o pilne pod-
jęcie działań przy wybudowaniu 
w Pszczynie na DK1 estakady na 
skrzyżowaniu z drogą w kierun-
ku Oświęcimia.

Jak wyjaśnia Andrzej Płonka, 
starosta bielski i przewodniczący 
Konwentu, stanowisko jest reak-
cją na rezygnację przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad z zaplanowanej przebudowy 
skrzyżowania w Pszczynie. – To 
jedno z najgorszych do pokonania 
miejsc na całej drodze z południa 
województwa śląskiego do centrum, 
do Katowic i dalej, do Warszawy. 
Z tego powodu nasi mieszkańcy tra-
cą mnóstwo czasu i pieniędzy – wy-
jaśnia Andrzej Płonka.

Chodzi o skrzyżowanie w Pszczy-
nie Drogi Krajowej nr 1 z ul. Mę-
czenników Oświęcimskich na 
Brzeszcze i Oświęcim. W ostatnich 
latach znacząco wzrósł ruch, związany 
z rozwijającą się przedsiębiorczością 
w południowej części województwa. 
Nie bez wpływu na obciążenie tego 
newralgicznego miejsca ma również 
ruch weekendowy, związany z także 
rozwijającą się turystyką.

Przebudowa skrzyżowania, któ-
ra znacznie poprawiłaby przejazd 
na całej trasie, została zaplanowa-

na jeszcze w 2017 r. w rządowym 
Programie dla Śląska. Estakada na 
drodze krajowej i skrzyżowanie 
z ruchem okrężnym poniżej miała-
by upłynnić ruch oraz zmniejszyć 
zanieczyszczenie powietrza.

Tymczasem w 2019 r. przedsta-
wiciele GDDKiA poinformowali, że 
inwestycja nie będzie realizowana, bo 
w przyszłości w pobliżu ma powstać 
trasa S1, która odciąży drogę krajo-
wą. – My zwracamy jednak uwagę 

na fakt, że nawet po wybudowaniu 
S1, ruch w tym coraz bardziej uprze-
mysłowionym rejonie drogi krajowej 
wcale nie zmaleje, bo dalej będzie się 
odbywał po „jedynce”. Tylko budo-
wa węzła na skrzyżowaniu rozwiąże 
ten problem – dodaje starosta.

Stanowisko Konwentu Powiatów 
Województwa Śląskiego ma zostać 
przesłane do premiera, wojewody 
śląskiego, marszałka województwa 
śląskiego oraz GDDKiA. (MF)

Piąte miejsce w ranKingU
Powiat bielski zajął wysokie 

5. miejsce w rankingu Związku 
Powiatów Polskich w kategorii 
powiatów powyżej 120 tys. miesz-
kańców.

Ranking prowadzony jest od 
10 lat przez ekspertów Związku. 
Wydają oni opinię według kilku-
set kryteriów ujętych w 10 grupach 
tematycznych, takich jak: działania 
proinwestycyjne i prorozwojowe, 
rozwiązania poprawiające jakość 
obsługi mieszkańca oraz funkcjo-
nowania jednostki samorządu te-
rytorialnego, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego, umacnianie 
systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji, promocja roz-

wiązań z zakresu ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, wspieranie 
działań na rzecz gospodarki ryn-
kowej, promocja rozwiązań eko-
energetycznych i proekologicznych, 
współpraca krajowa i międzynaro-
dowa czy wreszcie działania pro-
mocyjne.

Warto dodać, że w pierwszej 
dziesiątce tej kategorii znalazło 
się aż 5 samorządów z wojewódz-
twa śląskiego. Trzeci był powiat 
cieszyński, zaś powiat żywiecki 
jest na 7. miejscu. Zwyciężył po-
wiat kielecki.

Jest to zestawienie podsumowu-
jące 2019 rok, ranking bowiem jest 
aktualizowany na bieżąco i trwa 
przez cały rok. (Ł)
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aNDRZEJ PŁONKa,
starosta bielski:

Od wielu lat powiat bielski zajmuje 
najwyższe miejsca w tym najbardziej 
prestiżowym rankingu stworzonym dla 
powiatowych samorządów w kraju. To-
też z niezmienną satysfakcją przyjmuję 
te wyniki, mając jednak świadomość, że 
ciągle jest wiele do zrobienia, aby za-
pewnić mieszkańcom regionu właściwe 
warunki do życia i bezpieczną przyszłość 
w kolejnych latach.
W rankingu branych jest pod uwagę 

wiele czynników. Chcę zwrócić uwagę, 
że wysoko zostało ocenione zarządzanie, 
a więc m.in. wysokość pozyskiwania fun-
duszy zewnętrznych czy stan zadłużenia 
samorządu. Co ważne, ostatnio do kryte-
riów dołączono walkę ze smogiem, też 
wysoko ocenione w naszym przypadku.
Co cieszy, to także coraz lepsze miejsca 
sąsiednich powiatów z województwa 
śląskiego. Ściśle ze sobą od wielu lat 
współpracujemy, toteż miejsca w ran-
kingu są w dużej mierzy chyba właśnie 
wpływem tego współdziałania i wymia-
ny doświadczeń.

Obradom Konwentu przewodniczył starosta bielski andrzej Płonka (w środku).

Fo
to

: M
n

Przebudowa ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach zostanie dofinansowana 
z funduszy rządowych.



NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

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

ZaRZĄD REGIONU PODBESKIDZIE  
NSZZ „SOLIDaRNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 33 812-67-90, 530 760 060 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
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związKowcy U Prezydenta
Zapadła decyzja, by pierwsze w 2020 r. 

posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, które odbędzie się 29 stycznia, zor-
ganizować w… Pałacu Prezydenckim. Jest to 
odpowiedź związkowców na zaproszenie, wy-
stosowane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
– Chcę wyrazić radość, że posiedzenie Komisji 
Krajowej odbędzie się z udziałem Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy. Będzie to inauguracja 
obchodów 40-lecia powstania NSZZ „Solidar-
ność” i odbędzie się w Pałacu Prezydenckim 
– w tym samym miejscu, gdzie powoływano 
Układ Warszawski i gdzie odbywały się obrady 
okrągłego stołu. To nadaje tej uroczystości sym-
boliczny wymiar – podkreśla przewodniczący 
KK Piotr Duda.

Związkowcy nie ukrywają, że spotkanie 
będzie nie tylko okazją do podziękowania 
Prezydentowi za pomoc w realizacji wielu 
postulatów „Solidarności”, ale też do przypo-
mnienia o wciąż niezałatwionych sprawach. 
– Tu niezmiennie na pierwszym miejscu jest 
sprawa wprowadzenia kryterium stażowe-
go uprawniającego do przejścia na emery-
turę bez względu na wiek. O to będziemy 
się z uporem upominać, bo ważne jest, by 
ludzie pracujący w trudnych warunkach i ma-
jący przepracowaną określoną ilość lat mogli 
przejść na wcześniejsze emerytury – mówi 
szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek 
Bogusz, który także będzie uczestniczył 
w tym spotkaniu.

zbliża się jUbileUsz „solidarności”

Urodziny na narodowym
Powstanie Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność”, któ-
ry stał się zwieńczeniem polskiej drogi do 
wolności, to bez wątpienia jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w najnowszej historii 
Polski, Europy i świata. W tym roku będzie-
my obchodzić 40. rocznicę tego wydarzenia. 
W połowie stycznia w Warszawie odbyła się 
uroczystość podpisania listu intencyjnego 
w sprawie organizacji koncertu na 40-le-
cie powstania „S”. Dokument ten podpisali 
wiceminister kultury i dziedzictwa narodo-
wego Jarosław Sellin, prezes TVP Jacek 
Kurski oraz przewodniczący „Solidarności” 
Piotr Duda.

– W sobotę 29 sierpnia na Stadionie Naro-
dowym odbędzie się wielkie przedstawienie, 
wielki koncert. Chcemy być w tym dniu ra-
zem, rozpoczniemy przemarsz na placu Pił-
sudskiego, będziemy wspólnie z rodzinami, 
by pokazać te prawdziwe wartości, o które 
walczyli robotnicy. Bardzo się cieszę, że to 
wielkie wydarzenie, o którym chcemy mó-
wić nie tylko w naszym kraju, ale chcemy 
to przekazać całemu światu, bo doskonale 
o tym wiemy, że to nie aksamitna rewolucja 
w Czechosłowacji, nie Mur Berliński, ale tutaj 
w Polsce rozpoczął się demontaż komunizmu. 

Dlatego cieszymy się że wspólnie z rządem, 
wspólnie z Telewizją Publiczną, która ma 
misję do zrealizowania, możemy w tym dniu 
wspólnie przeżywać to wydarzenie – powie-
dział przewodniczący Piotr Duda po podpisa-
niu listu intencyjnego.

Podbeskidzka „Solidarność” podjęła już 
decyzję o pomocy w organizacji wyjazdu 
członków i sympatyków naszego związku na 
urodzinowy koncert do Warszawy. Choć jest 
jeszcze sporo czasu, to już dziś warto się tym 
zainteresować i przede wszystkim zarezerwować 
sobie czas w ostatnią sobotę sierpnia. – Oso-
by zainteresowane udziałem w tym wydarze-
niu proszone są o kontakt z przewodniczącymi 
organizacji związkowych w swoich zakładach 
pracy lub bezpośrednio z Zarządem Regionu – 
informuje szef podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marek Bogusz.

szef „trzeciego szeregU” z Krzyżem 
Jerzy Binkowski – wywodzący się 

z bielskiej Fabryki Samochodów Ma-
łolitrażowych założyciel i pierwszy 
szef podziemnej Regionalnej Komisji 
Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie, 
więzień polityczny i emigrant – został 
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Uroczy-
stość wręczenia tego odznaczenia, 
nadanego przez Prezydenta RP An-
drzeja Dudę, odbyła się 17 grudnia 
2019 r. w Konsulacie Polskim w Chi-
cago. Panu Jerzemu serdecznie gra-
tulujemy! Dodajmy, że już wcześniej 
Jerzy Binkowski za swą działalność 
został odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności.

trwa KonKUrs Plastyczny
solidarność w oczach młodzieży

Przypominamy o II edycji Regionalne-
go Konkursu Plastycznego „Solidarność 
w oczach młodzieży”, organizowanego 
przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” oraz Sekcję Regionalną Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Podbeskidzie.

Konkurs adresowany jest do młodzieży pod-
beskidzkich szkół ponadpodstawowych. Temat 

tegorocznej edycji to 40. rocznica powstania 
NSZZ „Solidarność”. Prace konkursowe mogą 
być wykonane dowolną techniką, w formacie nie 
mniejszym niż A3 i nawiązywać do historii NSZZ 
„Solidarność”. Uwaga: czasu jest już bardzo nie-
wiele – prace należy dostarczyć do siedziby orga-
nizatora w terminie do 30 stycznia 2020 r.

Więcej szczegółów na: 
www.solidarnosc.org.pl/bbial.

wywalczone Przez „solidarność”

PodwyżKi dla milionów!
Od nowego roku pensje kilku milionów pra-
cowników mogą znacząco wzrosnąć, niektó-
rym nawet grubo ponad 1000 zł. Niemożliwe? 
A jednak…

Policzmy. Wzrost płacy minimalnej o 350 
zł, wyłączenie dodatku stażowego z wymiaru 
płacy minimalnej, dającej wielu zatrudnionym 
nawet kilkaset złotych więcej, oraz o blisko 300 
zł większy w przeliczeniu na jednego pracow-
nika odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych – to solidne podwyżki wynagrodzeń 
wywalczone przez „Solidarność” dla milionów 
polskich pracowników. Jeśli dołożyć do tego 
pracowników sfery budżetowej, którym po raz 
pierwszy od lat odmrożono wskaźnik wzrostu 
wynagrodzeń znacząco powyżej inflacji, pensja 
najniżej uposażonych może razem wzrosnąć po-
nad 1000 zł. I choć to nie rekompensuje wielolet-
niego mrożenia wynagrodzeń przez PO-PSL, to 
i tak jest to wielki sukces „Solidarności”.

Najważniejszym elementem decydującym 
o podwyżkach jest podniesienie o 350 zł pła-
cy minimalnej, którą pobiera ponad 1,5 mln 
pracowników. Do 17 zł rośnie też godzinowa 
stawka minimalna. Kolejnych kilka milionów 
pracowników otrzyma wyższe pensje dzięki wy-
łączonemu z płacy minimalnej dodatkowi stażo-

wemu. To nawet 300 zł więcej w miesięcznym 
budżecie. Tak na marginesie warto przypomnieć, 
że wcześniej dzięki „Solidarności” udało się 
wyłączyć z płacy minimalnej dodatki za pracę 
w porze nocnej, co dla pracujących w tym try-
bie oznaczało nawet 30-procentową podwyżkę.

Ponadsześcioprocentowy wzrost wskaźnika 
wynagrodzeń dla sfery budżetowej, to pierw-
szy od 2008 roku poziom podwyżek znacząco 
przekraczający inflację. Co prawda w zesta-
wieniu z zaległościami z powodu zamrożenia 
przez PO-PSL wskaźnika od 2008 r. wydaje się 
niewystarczające, ale i tak wywalczony przez 
„Solidarność” wskaźnik należy uznać za duży 
sukces. Tym bardziej, że „Solidarność” uznaje to 
za początek nadrabiania wieloletnich zaniedbań.

Znacząco rośnie również odpis na Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który 
w tym roku w przeliczeniu na jednego pracow-
nika wzrośnie o blisko 300 zł rocznie. 

– Podwyżki nie pojawiły się same, bo ktoś 
tam miał dobry humor. To efekt ciężkiej pra-
cy i żmudnych negocjacji „Solidarności” z rzą-
dem, często wspieranej akcjami protestacyjnymi 
– podsumował szef „Solidarności” Piotr Duda 
efekty działań Związku na niedawnym spotka-
niu opłatkowym z przedstawicielami branż. (SIS)

Naszemu Koledze

BOGDANOWI SZOŹDZIE
przewodniczącemu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”

prezesowi Stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć
w związku ze śmiercią

OJCA
przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…



zimowe zwycięstwo

Poleciały głowy nietyKalnych
Trzydzieści dziewięć lat temu, 27 stycznia 1981 roku, na Podbeskidziu rozpoczął się strajk 
generalny. Trwał długie dziesięć dni. Stanęła komunikacja miejska i międzymiastowa, 
zakłady pracy, zamknięto znaczną część sklepów. Podbeskidzka „Solidarność” zażądała 
rzeczy – wydawało się – niemożliwej w komunistycznym państwie: odsunięcia od władzy 
skompromitowanych urzędników, od wojewody, prezydenta miasta i pierwszego sekretarza 
partii poczynając!

Tamten strajk, który w styczniu 1981 roku 
ogarnął całe ówczesne województwo bielskie, 
był przełomowym momentem dla konsolida-
cji struktur związkowych na Podbeskidziu. 
Trudno przecenić jego znaczenie dla scalenia 
komisji „Solidarności” w bielskim Międzyza-
kładowym Komitecie Założycielskim. Wcze-
śniej poszczególne zakłady rejestrowały się 
w Małopolsce, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju 
i Katowicach. W kilku miejscach były nawet 
pomysły na stworzenie własnych mikrore-
gionów. Wspólne żądania i wspólna akcja 
strajkowa sprawiły, że ostatecznie niemal 
wszystkie komórki „Solidarności” z całego 
województwa bielskiego przystąpiły do Pod-
beskidzia, a region ten stał się jednym z naj-
bardziej aktywnych w kraju.

Podbeskidzki strajk był pierwszą w ska-
li całego kraju akcją o charakterze politycz-
nym, gdyż skierowaną głównie przeciwko 
przejawom nadużyć i pospolitych przestępstw 
kryminalnych ludzi z ówczesnego aparatu 
władzy, funkcjonariuszom komitetów miej-
skiego i wojewódzkiego PZPR.  – Wszyscy 
wiedzieli, że władza oszukuje i kradnie. Każ-
dy o tym mówił, ale sztuką było to udowod-
nić. Nam się to udało – wspominał po latach 
tamten czas Patrycjusz Kosmowski, ówczesny 
przewodniczący Międzyzakładowego Komi-
tetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy pokrótce chronologię tam-
tych zdarzeń. 24 listopada 1980 roku w trakcie 
posiedzenia nadzwyczajnej sesji Wojewódz-

kiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej po-
wołana została komisja, której zadaniem było 
zbadanie zarzutów zgłoszonych przez MKZ 
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzia 
przedstawicielom władzy. Chodziło m.in. 
o czerpanie korzyści materialnych z racji zaj-
mowanych stanowisk, oszustw podatkowych 
oraz nieprawidłowości w rozdziale talonów 
samochodowych i parceli budowlanych.

Wkrótce po tym w świetlicy Zakładów 
Przemysłu Wełnianego „Bewelana” zebra-
ły się delegacje z większych zakładów pracy 
regionu, aby podjąć decyzje o dalszym prze-
biegu akcji. Tam odbyły się także rozmowy 
MKZ z rządową komisją, kierowaną przez 
ministra administracji, gospodarki terenowej 
i ochrony środowiska Józefa Kępę. Ustalono, 

że obie strony zgadzają się, aby powołana na 
sesji WRN komisja wraz z przedstawiciela-
mi „Solidarności” zbadała wszystkie posta-
wione zarzuty. Rychło jednak się okazało, że 
przedstawiciele związku nie byli dopuszczani 
do prac komisji. Po kolejnych interwencjach 
komisja rozpoczęła prace, zakończone przy-
jęciem raportu dopiero 23 stycznia 1981 roku.

Ten 150-stronicowy dokument zawierał do-
kładny opis przestępstw, popełnianych przez 
czołowe postacie z nomenklatury partyjnej. 
Największe nieprawidłowości dotyczyły po-
działu i sprzedaży budynków przez miasto 
Bielsko-Biała osobom fizycznym. Z zasobów 
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 
bezprawnie otrzymali budynki m.in.: komen-
dant wojewódzki MO Ryszard Witek, szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Zyg-
munt Wnuk, zastępca komendanta WUSW 
ds. SB Adam Feliks, I sekretarz Komitetu 
Miejskiego PZPR w Bielsku-Białej Elżbieta 
Mroczek czy sekretarz Komitetu Miejskiego 
PZPR Antoni Kubica. Zarzuty dotyczyły także 
innych przedstawicieli nomenklatury partyjnej 
w mieście i województwie.

Wojewoda bielski Józef Łabudek nie zaak-
ceptował tych ustaleń. Pomimo tego komisja 
wnioskowała, aby WRN wystąpiła do ministra 
Kępy o pociągnięcie do odpowiedzialności 
służbowej osób, „które działając w admini-
stracji państwowej szczebla wojewódzkiego 
i podstawowego dopuściły się rażących nie-
dociągnięć wykazanych w sprawozdaniu”.

W sytuacji, gdy było wiadomo, że WRN 
nie jest władna dokonać zmian kadrowych 
w aparacie administracyjnym, 18 stycznia 
1981 roku MKZ w imieniu 350 zakładów 
pracy województwa bielskiego zażądał przy-
jazdu kompetentnej rządowej komisji, która 
rozpatrzyłaby zarzuty, postawione przedsta-
wicielom partyjnych władz miasta i regionu. 
W odpowiedzi władze zasugerowały, aby za-
czekać do kolejnej sesji WRN. Wnioski z sesji 
miały ewentualnie skłonić rząd do podjęcia 
decyzji. Kierownictwo podbeskidzkiej „Soli-
darności” odczytało tę odpowiedź jako grę na 
zwłokę. Tym bardziej, że wiele stawianych od 
dwóch miesięcy zarzutów zostało potwierdzo-
nych we wspólnym raporcie komisji WRN. 22 
stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli 
komisji związkowych ze 116 największych 
zakładów pracy Podbeskidzia. Wyznaczono 
kolejny termin rozmów delegacji rządowej 
oraz zapowiedziano ogłoszenie pogotowia 
strajkowego. Było to ultimatum, które w przy-
padku braku spełnienia żądań MKZ musiało 
doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktu. 
Nie zapobiegły jej rozmowy MKZ z szefem 
wojewódzkiej organizacji partyjnej Józefem 
Buzińskim oraz przedstawicielami sekretariatu 
KW PZPR w Bielsku-Białej. Również oni pro-
ponowali, aby „Solidarność” wstrzymała się 
z ostateczną decyzją do następnej sesji WRN.

26 stycznia MKZ przekształcił się w Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy. W jego 
skład weszło 107 osób reprezentujących zało-
gi 54 wytypowanych zakładów pracy z Biel-
ska-Białej, Żywca, Skoczowa i Oświęcimia. 
Tego samego dnia odbył się dwugodzinny 
strajk ostrzegawczy. Nazajutrz we wtorek 27 

stycznia o godz. 6 rozpoczął się strajk gene-
ralny w całym województwie bielskim. Nie 
strajkowała tylko służba zdrowia, telekomuni-
kacja, służby zaopatrzeniowe oraz obsługa linii 
technologicznych o ruchu ciągłym i kolejarze.

30 stycznia doszło do długo oczekiwanej 
sesji WRN, której przewodniczył Jan Grzbie-
la. Uczestniczył w niej także minister Kępa. 
Spośród 123 radnych 61 głosowało za udzie-
leniem wotum zaufania dla wojewody Józe-
fa Łabudka, przeciw  było 57, natomiast 5 
wstrzymało się od głosowania. Tymczasem 
strajk się rozszerzał i zyskiwał wsparcie ze 
strony wielu regionów Polski. Dla społe-
czeństwa był to czytelny sygnał, że czas bez-
karności dla „towarzyszy” rzeczywiście się 
zakończył. Do komitetu strajkowego w „Be-
welanie” zgłaszało się wiele osób oferując swą 
pomoc oraz przynosząc kolejne informacje 
o nadużyciach, a czasem zwykłym złodziej-
stwie ludzi z kręgu partyjnej nomenklatury. 
Władze administracyjne i wojewódzkie były 
zupełnie bezradne. Komitet Strajkowy stał się 
faktycznym ośrodkiem władzy w regionie, 
którego autorytet był uznawany przez więk-
szość obywateli.

Centralne władze partyjne długo nie chcia-
ły podjąć się próby rozwiązania konfliktu, 
gdyż obawiały się, że spełnienie żądań straj-
kujących, a więc odsunięcie od władzy skom-
promitowanego układu z komitetów, będzie 
zachętą do podobnych działań w innych regio-
nach kraju. Lech Wałęsa, który początkowo 
przeciwny był strajkowi, w końcu przyje-
chał do Bielska-Białej. Widząc determina-
cję całego regionu poparł postulaty i wraz ze 
strajkującymi w „Bewelanie” czekał na wy-
nik negocjacji prowadzonych przez Komisję 
Rządową oraz MKS.

Rozmowy raz po raz były zrywane. Sytu-
acja stawała się coraz bardziej dramatyczna. 
Rosło napięcie, związkowcy zaczęli obawiać 
się rozwiązania siłowego. Zapalną sytuację 
rozwiązała misja mediacyjna, której na prośbę 
Lecha Wałęsy podjął się sekretarz Konferencji 

Episkopatu Polski bp Bronisław Dąbrowski. 
W nocy z 5 na 6 lutego przyjechał do Biel-
ska-Białej z propozycją rozwiązania, które 
oznaczając pełne zwycięstwo „Solidarności” 
pozwalało także władzy wyjść z twarzą z tego 
konfliktu. Pomysł był prosty: dzięki porę-
ce Kościoła związkowcy „bezwarunkowo” 
kończą protest, a dopiero wówczas premier 
„dobrowolnie” odwołuje skompromitowa-
nych urzędników.

Ostatnie rozmowy zakończyły się nad ra-
nem 6 lutego 1981 roku. Tekst porozumienia 
podpisali ze strony Komisji Rządowej mini-
ster Józef Kępa i zastępca przewodniczącego 
Rady Państwa prof. Jan Szczepański, wice-
minister Czesław Kotela, prof. Kazimierz 
Siarkiewicz, Józef Skweres, Stanisław Ko-
zakiewicz, a ze strony „Solidarności” Lech 
Wałęsa oraz w imieniu MKS Patrycjusz Ko-
smowski, Wacław Szlegr, Antoni Włoch, Ja-
rosław Kolmer, Tomasz Łagowski, Marek 
Misiorowski, Kazimierz Szmigiel, Andrzej 
Wieczorek, Marek Wojtas, Wiesław Wróbel 
i Andrzej Zając.

Tego samego dnia na nadzwyczajnej sesji 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-
-Białej minister Józef Kępa oświadczył, że 
zgodnie z porozumieniem prezes Rady Mini-
strów przyjął rezygnację wojewody bielskiego 
Józefa Łabudka oraz wicewojewodów Anto-
niego Kobieli i Antoniego Urbańca. Wkrótce 
stracił także stanowisko prezydent Bielska-
-Białej Marian Kałoń oraz wielu urzędników 
w administracji wojewódzkiej oraz miejskiej. 
Dyrektorem naczelnym FSM przestał być Ry-
szard Dziopak. Odwołano także naczelników 
gmin: Istebna, Jeleśnia, Przeciszów, Rajcza, 
Ujsoły. Zmiana nastąpiła także w wojewódz-
kiej i miejskiej organizacji PZPR. Nowym 
szefem KW PZPR w Bielsku-Białej został An-
drzej Gdula. Do odpowiedzialności karnej zo-
stał także później pociągnięty były komendant 
wojewódzki MO płk Ryszard Witek.

Strajk na Podbeskidziu był pierwszym od 
Sierpnia 1980 r. tak masowym protestem, 
mającym na celu osiągnięcie wyłącznie ce-
lów politycznych. Pokazał siłę związku oraz 
determinację  społeczeństwa z uporem do-
magającego się respektowania prawa także 
od przedstawicieli władzy, a zwłaszcza no-
menklatury partyjnej. Nie bez powodu jed-
nym z najbardziej popularnych haseł tamtego 
strajku była parafraza strof Juliana Tuwi-
ma: „Niech prawo zawsze prawo znaczy – 
dla wszystkich!”.

aRTUR KaSPRZYKOWSKI

W 39. rocznicę zwycięskiego strajku generalnego podbeskidzka „Solidarność” organizuje w czwartek 6 lutego 
2020 r. o godz. 16.00 w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej okolicznościowe spotkanie dawnych i 
obecnych działaczy „Solidarności”, w tym uczestników strajku z 1981 r. oraz działaczy podziemnych struktur 
związku i osób represjonowanych w czasie stanu wojennego. 

Zaproszenia na to spotkanie można odbierać w Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”  
w Bielsku-Białej.
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Jeden z wielu strajkowych plakatów.

Tłumy ludzi przed świetlicą Bewelany podczas strajkowych dni w styczniu i lutym 1981 roku.

Przywódca podbeskidzkiego strajku Patrycjusz 
Kosmowski tuż po podpisaniu porozumienia.
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drogowe inwestycje w Planie
Kolejne prace drogowe realizowane będą w gminie Bestwina na przestrzeni 2020 roku. Ostateczny ich zakres uzależniony jest od uzyskanego  

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W intensywny harmono-
gram drogowych inwestycji 
wpisała się sfinalizowana 
końcem ub.roku moderni-
zacja ulicy Okrężnej w Be-
stwinie. Na remont drogi na 
odcinku ponad 900 metrów, 
prowadzącej z Bestwiny 
w kierunku Janowic, gmi-
na otrzymała tzw. promesę 
z rezerwy budżetowej rządu 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Przy dołoże-
niu środków własnych moż-

liwe było zgodnie z założoną 
koncepcją wyremontowanie 
jezdni, pobocza, zjazdów 
do posesji oraz wykonania 
niezbędnych prac odwod-
nieniowych i zabezpieczają-
cych teren.

W trakcie jest natomiast 
zainicjowana jeszcze w 2019 
r. przebudowa ul. Krakowskiej 
od ronda przy piekarni w Be-
stwinie aż do granicy z gmi-
ną Wilamowice. Inwestycja 
ta realizowana jest wspólnie 

z Powiatem Bielskim i pochła-
nia ok. 2 mln zł z gminnego 
budżetu. Zakres prac obej-
muje nie tylko remont samej 
nawierzchni, ale także wyko-
nanie chodników i przebu-
dowę obiektów mostowych, 
toteż termin zakończenia prze-
widziany został na okres wa-
kacyjny.

Ogłoszony zosta ł  już 
przetarg na budowę chodni-
ka w Janowicach, na odcinku 
od kościoła w kierunku tzw. 

leśniczówki. Zadanie reali-
zowane w oparciu wyłącznie 
o środki z budżetu Gminy po-
dzielone będzie na dwa etapy. 
Pierwszy długości ok. 1,3 km 
przeprowadzony będzie jesz-
cze w tym roku.

Gmina  czyn i  równo-
legle starania, aby wyre-
montować ul. Ślosarczyka 
w Bestwince i ul. Modrą 
w Kaniowie. Na te inwesty-
cje złożone zostały stosowne 
wnioski o przyznanie dofinan-

sowania z państwowych fun-
duszy na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Z kolei 
na modernizację ul. Sporto-
wej w Bestwince samorząd 
zabiega o środki z Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

Niezależnie od wspo-
mnianych starań na terenie 
poszczególnych sołectw re-
alizowane będą remonty dróg 
gminnych. Dokładny harmo-
nogram jednak uzależniony 
będzie od  możliwości ich 
sfinansowania. (Ma)

gminA BeSTWinA

aRTUR BENIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

Za nami stosunkowo obfity w in-
westycje w infrastrukturę drogową 
rok 2019, ale także ten niedawno 
rozpoczęty upłynie w dużej mierze 

pod znakiem istotnych moderni-
zacji z punktu widzenia mieszkań-
ców. Choć stan dróg uległ w ostat-
nich latach poprawie, to potrzeby 
w tym zakresie są jak wiadomo 
znaczne i dotyczą każdego z so-
łectw gminy Bestwina. Jako że to 
zadania bezpośrednio powiązane 
z bezpieczeństwem tak pieszych, 
jak i kierowców, to nie szczędzimy 
na nie środków ujętych w gmin-
nym budżecie. Czynimy również 
starania o fundusze zewnętrzne, 
które stanowią tu bardzo cenne 
wsparcie. Patrząc na lata ubiegłe 
możemy być dobrej myśli, że sporo 
dróg najbardziej wymagających 
poprawy rzeczywiście zostanie w 
najbliższych miesiącach objętych 
inwestycjami.
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W najbliższych miesiącach przebudowie podlegać będzie ul. Krakowska, prowadząca od ronda przy piekarni w Bestwinie w kierunku Starej Wsi. Gotowa 
jest już natomiast po modernizacji ul. Okrężna.

figUra jaK nowa
Znajdująca się przy uli-

cy Kościelnej w Bestwinie, 
a pochodząca z XVIII wieku 
figura św. Jana Nepomucena, 
odzyskała w następstwie prac 
renowacyjnych swoją histo-
ryczną formę.

Przez pół roku pracownia 
konserwacji dzieł sztuki Joan-
ny Borek-Firlejczyk realizowa-
ła prace składające się z kilku 
etapów. Wpierw wykonano 
niezbędne badania techno-
logiczne, które pozwoliły na 
ustalenie stanu oryginalnego 
figury. Statuę poddano na-
stępnie impregnacji wzmac-
niającej i odsalaniu, miejsca 
pęknięć sklejono oraz zszyto 
stalowymi prętami. Powstał 
nowy, betonowy fundament, 
a ubytki wypełniono kitami 
mineralnymi. Piaskowiec po-
wrócił dzięki temu do swojej 
naturalnej barwy. Już na fini-
szu osadzono miedzianą au-
reolę z pięcioma gwiazdami, 
które według podań nawiązują 
do zapalenia się ich na niebie 
podczas odnalezienia ciała mę-
czennika w Wełtawie. Jedno-
cześnie uporządkowany został 
teren wokół figury wraz z na-
sadzeniem roślin.

Figura św. Jana Nepomuce-
na w gruntownie odnowionej 
wersji została już poświęcona. 
Obiekt autorstwa nieznanego 
artysty, wykonany w 1786 
roku, wpisany jest obecnie do 

Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Jego ostatnia renowacja wpi-
suje się w realizację Gmin-
nego Programu Ochrony nad 
Zabytkami na terenie Gminy 
Bestwina na lata 2018-2022, 
wdrażanego przy wsparciu 
finansowym Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Białej. 
– Również kolejne podobne 
miejsca, a na terenie naszej 
gminy jest ich sporo, będą sys-
tematycznie odnawiane – za-
powiada wójt Bestwiny Artur 
Beniowski. (M)

widowisKowe jasełKa w Kaniowie
Nauczyciele, uczniowie, przed-

szkolaki, rodzice i przyjaciele Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie 
przygotowali jasełkowe przedstawie-
nie, które w piątek 10 stycznia zgro-
madziło wielu widzów.

Wysokiej frekwencji dziwić się 
trudno, wszak kolędowanie w Ka-
niowie ma już swoją uznaną renomę. 
I tym razem w jasełkach zobaczyć 
można było Świętą Rodzinę, pastusz-
ków, Trzech Króli, anioły, grupę ko-
lędników, a w przedstawienie zmyślnie 
wpleciono występy szkolnego chóru, 

zespołu tanecznego, flecistów oraz 
młodych podopiecznych placówki 
w Kaniowie. Widowiskowy spektakl 
wyreżyserowała wicedyrektor Dorota 
Kóska-Beniowska, o część muzyczną 
zadbała Urszula Szkucik-Jagiełka.

Co istotne, do hali sportowej ka-
niowskiego Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego przybyli  mieszkańcy 
z wszystkich sołectw, nie zabrakło 
również gości z sąsiednich gmin. – 
Nasze jasełka to już taka noworoczna 
tradycja, natomiast podkreślić moż-
na, że każdorazowo efekty przerastają 

oczekiwania. Ogromne słowa uznania 
należą się za to wszystkim osobom za-
angażowanym w stworzenie wydarze-
nia na takim poziomie artystycznym 
– mówi obecny na jasełkach wójt Ar-
tur Beniowski.

Styczniowe przedstawienie, co rów-
nie warte jest zaznaczenia, niosło ze 
sobą szczytne przesłanie. Poprzez spe-
cjalne cegiełki zbierane były środki, 
które przeznaczone będą na zakup sce-
ny potrzebnej do realizacji kolejnych 
podobnych przedsięwzięć w przyszło-
ści. (Ma)

maszerowały orszaKi
W Bestwinie i Janowicach odbyły się 
początkiem roku tradycyjne przemar-
sze „Orszaków Trzech Króli”.

Wydarzenie już na stałe wpisało się 
w kalendarz imprez na terenie gminy 
i tym razem gromadząc wielu uczest-
ników. Zwłaszcza młodych mieszkań-
ców, często w towarzystwie rodziców 
i bliskich, pojawiło się sporo, toteż pro-
boszcz parafii w Janowicach ks. Józef 
Walusiak nieprzypadkowo stwierdził, 
że wspólnym wysiłkiem ustanowiony 
został rekord frekwencyjny marszów.

Zarówno w Bestwinie, jak i Jano-
wicach nie zabrakło wyróżniających 
się z tłumu pomysłowych i oryginal-
nych przebrań, nawiązujących do po-
staci Trzech Mędrców. Marsze odbyły 

się w jeszcze świątecznej atmosferze 
przy dźwiękach kolęd, dobrze spełnia-

jąc zarazem cel integracji lokalnej spo-
łeczności. (R)
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Całe rodziny wzięły udział w marszach towarzyszących Świętu Trzech Króli.
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bUdżet na rozwój
Ponad 140 mln zł po stronie dochodów liczy tegoroczny budżet Gminy Jasienica. Mimo mniejszych 

wpływów z budżetu państwa nie zabraknie inwestycji służących rozwojowi.

Przypomnijmy, że budżet 
na ten rok Rada Gminy Jasie-
nica podczas sesji 20 grudnia 
uchwaliła jednogłośnie, za co 
wójt Janusz Pierzyna podzię-
kował radnym. – Tegorocz-
ny budżet jest jeszcze wyższy 
niż poprzedni, przekroczy 140 
mln zł, i również nie zabraknie 
w nim ważnych dla naszej spo-
łeczności inwestycji. Udało się 
to dzięki temu, że w poprzed-
nich latach wypracowaliśmy 
nadwyżki, których wtedy nie 
przejedliśmy, a zostawiliśmy 
właśnie z myślą o przyszłości 
– wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Tegoroczne plany inwesty-
cyjne obejmują szeroki front 
robót drogowych. Na utrzy-
manie, remonty i modernizacje 
dróg gminnych przeznaczono 
5,3 mln zł. Zostanie m.in. wy-
konane odwodnienie ul. Po-
godnej w Mazańcowicach, 
zbudowane parkingi w rejo-
nie szkoły w Jasienicy, przy 
ośrodku zdrowia w Rudzicy, 
strażnicy w Świętoszówce 
oraz sołtysówce w Bielowic-
ku. Z kolei w miejscu dwóch 
starych mostów, na Potoku 
Międzyrzeckim w Międzyrze-

czu Górnym oraz w Bierach, 
powstaną nowe. Jak co roku 
Gmina Jasienica ze swego bu-
dżetu będzie wspierać Powiat 
Bielski w rozbudowie dróg po-
wiatowych, przebiegających 
przez teren gminy – 1,46 mln 
zł wesprze rozbudowę drogi 
z Międzyrzecza do Mazańco-
wic, zaś 1 mln zł posłuży do 
dokończenia prac przy dużej 
inwestycji przebudowy drogi 
Ligota – Międzyrzecze, reali-
zowanej w ub.roku.

Dokończenie moderniza-
cji budynku strażnicy OSP 
w Świętoszówce pochłonie 
blisko 229 tys. zł, zaś moder-
nizacja instalacji elektrycznej 
w strażnicy OSP Wieszczęta 
180 tys. zł. Obiekty te zosta-
ły zmodernizowane w ramach 
ubiegłorocznego projektu ter-
momodernizacji. Za 200 tys. 
zł przebudowany będzie budy-
nek przy stadionie i amfiteatrze 
w Międzyrzeczu Dolnym, sta-
nowiący miejsce spotkań, szko-

leń, warsztatów itp. dla całego 
sołectwa. Na budowę windy 
w ośrodku zdrowia w Rudzicy 
zaplanowano ponad 470 tys. zł.

Rok 2020 będzie kolej-
ny okresem dostosowywania 
placówek oświatowych do no-
wych warunków, związanych 
z wprowadzoną reformą edu-
kacji, likwidującą gimnazja 
i przedłużającą naukę w szko-
łach podstawowych. M.in. po-
nad 3 mln zł kosztować będzie 
rozbudowa szkoły w Święto-

szówce. Łącznie wydatki inwe-
stycyjne w oświacie wyniosą 
3,27 mln zł. Do tej kwoty nale-
ży doliczyć następne 2,26 mln 
zł, przeznaczone na kontynu-
ację budowy sali gimnastycz-
nej w Międzyrzeczu Górnym.

Po 150 tys. zł zaplanowa-
no na wykonanie wodociągów 
w Rudzicy i Grodźcu, 265 tys. 
zł na budowę kanalizacji sani-
tarnej w zlewni Jasieniczanki 
oraz w Jasienicy i Bierach, 319 
tys. zł na budowę oświetlenia 
ulicznego w sołectwach oraz 45 

tys. zł na wsparcie lokalnej Po-
licji w zakupie pojazdów służ-
bowych.

W tym roku również kosz-
tem kilkuset tysięcy złotych po-
wstaną projekty m.in. budynku 
strażnicy w Łazach, chodnika 
wzdłuż ul. Międzyrzeckiej 
i Kościelnej w Jasienicy, posze-
rzenia ul. Szkolnej w Bierach 
i Świętoszówce, przebudowy 
ul. Lipowej w Świętoszówce, 
a także koncepcji nowych roz-
wiązań komunikacyjnych w ob-
rębie centrum Jasienicy. (UGJ)

gminA JASieniCA

JaNUSZ PIERZYNa,
wójt gminy Jasienica:

Nie będzie to łatwy rok, bowiem 
finansowanie samorządów z bu-
dżetu centralnego pozostawia 
wiele do życzenia. Szczególnie 
widoczne jest to w oświacie, gdzie 
zostały przewidziane podwyżki 
wynagrodzeń, natomiast subwen-
cje z budżetu Państwa na ten cel 
nie wzrastają. Ponadto obniżone 
zostały podatki, z których część 
trafia do budżetu Gminy, tym 

samym zmniejszając dochody z 
tego źródła.
Mimo wielu trudności opracowali-
śmy budżet, który podobnie jak w 
latach poprzednich będzie służył 
rozwojowi gminy. Osiągnęliśmy 
to dzięki dobremu gospodarowa-
niu w latach poprzednich, także 
sprzedaży nieruchomości w Jasie-
nickiej Niskoemisyjnej Strefie Eko-
nomicznej. Dzięki temu wypraco-
waliśmy nadwyżkę, którą teraz 
możemy przeznaczyć na rozwój. 
Drugim źródłem finansowania są 
projekty zewnętrzne, z których 
bardzo aktywnie pozyskujemy 
pieniądze na nasze inwestycje.
Co równie ważne, myślimy o in-
westycjach w kolejnych latach, 
toteż wieleset tysięcy złotych 
przeznaczamy na przygotowanie 
dokumentacji budowlanej, aby w 
kolejnych latach w dalszym cią-
gu realizować inwestycje służące 
rozwojowi.

Budżet na 2020 r. radni Rady Gminy Jasienica przyjęli jednogłośnie.
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strażnica i Urząd

Wśród tegorocznych za-
dań do największych nale-
ży budowa strażnicy OSP 
i rozbudowa Urzędu Gmi-
ny w Jasienicy. Na tę bar-
dzo ważną dla całej gminnej 
społeczności inwestycję 
przeznaczono w budżecie 
blisko 3,6 mln zł.

Przypomnijmy, nowy bu-
dynek stanie się częścią kom-
pleksu budynków gminnych. 
Pomiędzy nim a istniejącą 
siedzibą Urzędu Gminy za-
projektowano przeszklony 
hol, stanowiący łącznik, gdzie 
oprócz schodów funkcjono-

wać będzie również winda, 
wwożąca ludzi na poziom 
korytarzy obu budynków. 
W holu mieścić się będzie 
również pomieszczenie dzien-
nika podawczego.

Parter nowego budynku 
przewidziano na potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej: 
garaż dla czterech samocho-
dów bojowych, pomieszcze-
nie dyżurki, magazyn sprzętu 
i warsztat podręczny, służący 
bieżącej konserwacji sprzętu, 
szatnie dla strażaków, salę dla 
młodzieżowej OSP i salę kon-
ferencyjną.

Na pierwszym piętrze no-
wego budynku przewidzia-
no salę sesyjną na obrady 
Rady Gminy, przeznaczoną 
do swobodnego uczestnic-
twa mieszkańców gminy. 
Sala została tak zaprojekto-
wana, że za pomocą ścianki 
przesuwnej będzie można 
z niej wydzielić dwie mniej-
sze przestrzenie konferencyj-
ne. Na piętrze zlokalizowana 
zostanie również sala ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego 
z towarzyszącymi pomiesz-
czeniami i przestrzenią biu-
rową.

ogród tradycji
Jeszcze w tym roku reali-

zowany będzie projekt „Ogród 
Tradycji”. W budżecie prze-
znaczono na niego 1,16 mln zł.

Realizacja projektu „Życie 
i praca na Śląsku Cieszyńskim 
w dobie rewolucji przemysło-
wej”. Jednym z najważniej-
szych jego elementów będzie 
centrum wystawienniczo-in-
formacyjne „Ogród Tradycji”, 
którego budowa rozpoczęła się 
jeszcze w 2019 r. – Jak dotąd 
nie było takiego jednego miej-
sca, w którym moglibyśmy 
zebrać i atrakcyjnie zaprezen-
tować naszą historię i trady-
cję, to wszystko, co decyduje 
o naszej tożsamości jako Pola-
ków, mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego, ludzi pracowitych 
i szanujących innych – mówi 
wójt Janusz Pierzyna.

W nowym obiekcie będzie 
miała siedzibę lokalna infor-
macja turystyczna, a także cen-
trum wystawiennicze „Ogród 
tradycji” – miejsce prezentacji 
tradycji przemysłowych Śląska 
Cieszyńskiego. Jedna z sal zo-
stanie przeznaczona na przed-
stawienie historii fabryki mebli 
giętych. Zaplanowano również 
część poświęconą wynalazcy 

Józefowi Bożkowi. – Wyna-
lazca urodził się w pobliskich 
Bierach w gminie Jasienica, 
ale swoją działalność związał 
z czeską Pragą, dlatego Czesi 
się nim chwalą. Warto jednak 
przypominać, że Bożek jest 
„stela” – podkreśla wójt.

Powstanie też sala na za-
jęcia promujące region. Waż-
nym elementem Centrum 
będzie piec szamotowy. Po-
dobne urządzenia były wy-
twarzane od XIX w., stając 
się dość powszechnym wypo-
sażeniem domowych gospo-
darstw. Urządzenie nie będzie 
jedynie eksponatem wystawo-
wym, ale też funkcjonalnym 
wyposażeniem, z które-

go będzie można korzystać 
podczas przeprowadzanych 
w centrum wystawienniczym 
warsztatów rzemieślniczych, 
np. wypalania ceramiki.

Częścią projektu będzie 
również szlak turystyczny 
łączący Jasienicę i Gole-
szów po polskiej stronie oraz 
Nydek i Wędrynię w Repu-
blice Czeskiej. To właśnie 
z tymi gminami projekt bę-
dzie wspólnie realizowany. 
Koszty całości zostały wy-
cenione na blisko 900 tys. 
euro, zaś część wydzielona na 
jasienicki Ogród tradycji na 
prawie blisko 314 tys. euro. 
Projekt uzyskał pozytywną 
opinię i otrzymał zgodę na 
dofinansowanie w wysoko-
ści 85 proc. Ma on powstać 
do końca 2021 r. (UGJ)

Wizualizacja nowego budynku Urzędu Gminy i strażnicy OSP.
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Ogród Tradycji powstaje obok budynku Drzewiarza.
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Kolejny bUdżet obywatelsKi
Od 10 lutego rozpocznie się zgłaszanie projektów, które przygotują mieszkańcy Jaworza  

w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Inicjatywa realizowana 
w Jaworzu od kilku lat dobrze 
się przyjęła, a dzięki aktywno-
ści mieszkańców zrealizowano 
już szereg przedsięwzięć o róż-
nym charakterze. I tym razem 
w budżecie Gminy zabezpie-
czono więc środki na poziomie 
150 tys. zł, które zostaną prze-
znaczone właśnie na wykona-
nie zadań zyskujących poprzez 
głosowanie największe społecz-
ne poparcie. Dodatkowo w tym 
roku rozdysponowane będzie 
50 tys. zł, z czego połowa na 
projekty dotyczące ochrony 
środowiska w zakresie dzia-
łań zmierzających do ochrony 
przed smogiem, 15 tys. zł na za-
dania z myślą o seniorach, a 10 
tys. zł na rzecz młodzieży.

Co istotne, swój projekt 
może przedstawić każdy miesz-
kaniec gminy, który ukończył 
16. rok życia. Warunkiem jest 
jednak uzyskanie wsparcia 
przynajmniej 49 innych miesz-
kańców Jaworza. To również 
inicjatywa przeznaczona dla or-
ganizacji pozarządowych funk-
cjonujących na terenie gminy.

Zgłaszanie projektów 
do budżetu obywatelskiego 
możliwe będzie począwszy 
od 10 lutego, nabór zakończy 
się 13 marca. Po weryfikacji 
wniosków zostaną one pod-
dane pod głosowanie. Od 23 
marca do 17 kwietnia w sie-
dzibie Urzędu Gminy głoso-
wać będzie można osobiście, 
o dwa dni dłużej drogą elek-
troniczną. (Ma)

gminA JAWorZe
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W poprzednich latach dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego powstały m.in. place zabaw.

RaDOSŁaW  
OSTaŁKIEWICZ,
wójt gminy Jaworze:

Już z kilkuletniej perspektywy funk-
cjonowania budżetu obywatelskie-

go w naszej gminie trudno wyobra-
zić sobie, aby zabrakło możliwości 
realizowania przez mieszkańców 
ich własnych pomysłów. Środki, 
które zostały na ten cel zapisane w 
budżecie, a systematycznie stara-
my się je zwiększać, pozwalają na 
wdrażanie ciekawych i wartościo-
wych inicjatyw.
Niewątpliwie takie pojawią się 
i teraz. Mam świadomość, że 
mieszkańcy poszczególnych czę-
ści Jaworza doskonale wiedzą, co 
w ich najbliższym otoczeniu jest 
potrzebne. a przecież ostatecznie 
to właśnie sami jaworzanie zde-
cydują, które projekty z zapewne 
szerokiej listy tych zgłoszonych 
zostaną wybrane.

Konstruując stosowne zarządze-
nie dotyczące budżetu obywatel-
skiego w roku 2020 zadbaliśmy 
o to, aby pewne obszary ważne 
w naszym społeczeństwie jed-
nak podkreślić. Dlatego też jako 
szczególne przyjęliśmy zadania 
proekologiczne, które zmie-
rzają do ograniczania niskiej 
emisji. Ten aspekt dotyczy nas 
wszystkich bez wyjątku, a za-
tem co do jego istotnej roli nie 
może być żadnych wątpliwości. 
Troszczymy się także o naszą 
młodzież oraz seniorów, a ocze-
kiwania tych grup mają znaleźć 
odzwierciedlenie w konkretnych 
przedsięwzięciach dla nich prze-
znaczonych.

bieg i zbiórKa z reKordami

Pod znakiem ważnych 
wydarzeń upłynęła w Jawo-
rzu niedziela 12 stycznia. 
Tego dnia odbył się II Zi-
mowy Bieg po Zdrój, rów-
nocześnie zbierano pieniądze 
na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Do biegowej rywalizacji 
górskiej na dystansie 21 ki-
lometrów przystąpiło aż 323 
zawodników, którzy licznie 
zebrali się w hali sportowej 
w Jaworzu i bynajmniej nie 
zniechęciła ich wymagająca 
trasa przygotowana przez or-
ganizatorów, przebiegająca 
m.in. przez szczyt Błatniej. 
Na mecie II Zimowego Bie-
gu po Zdrój najszybciej za-
meldował się Marcin Kubica 
z Bielska-Białej, uzyskując 
rekordowy czas jaworzań-
skiego półmaratonu. Dy-
stans triumfator przebiegł 
dokładnie w 1 godzinę, 28 
minut i 23 sekundy. Kolej-
ne miejsca ze znaczną stratą 
do zwycięzcy zajęli Przemy-
sław Krupa z Mnicha i Mie-
czysław Sikora z Ustronia. 
Klasyfikację kobiet wygrała 
Zuzanna Mokros z Bielska-
-Białej, przed Jadwigą Dyb-
czyńską z Górek Wielkich 
i Magdą Janowską z Ka-
towic. Prowadzono także 
rankingi dla zawodników 

w poszczególnych przedzia-
łach wiekowych, specjalne 
wyróżnienia trafiły do naj-
lepszych jaworzan – Grażyny 
Byrskiej i Artema Miagkyja.

Cała  niedziela  była 
w Jaworzu przeznaczona 
na wydarzenia towarzyszą-
ce finałowi 28. Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Od rana w jaworzań-
skich szkołach prowadzone 
były zajęcia pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Na 
kiermaszach można było 
poprzez zakup wypieków 
wspomóc orkiestrę. Już po 
biegu przeprowadzone zosta-
ły mecze siatkówki uczniów 
jaworzańskich szkół podsta-
wowych, grali także rodzice, 
nie zabrakło atrakcji arty-
stycznych. Na zakończenie 
intensywnego dnia zagrała 
dla uczestników finału Or-
kiestra Dęta „Glorietta”, 
a punktualnie o godzinie 20 
rozpoczął się pokaz pirotech-
niczny w ramach ogólnopol-
skiego „Światełka do nieba”. 
I co najistotniejsze Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy w Jaworzu ponownie oka-
zała się nie lada sukcesem, 
wszak dzięki zaangażowa-
niu wielu osób dobrego serca 
uzbierano łącznie rekordową 
kwotę 29.524,10 zł. (M)
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motylarnia w Połowie roKU
Rozpoczęła się wyczekiwana bu-

dowa motylarni w Jaworzu, która 
za kilka miesięcy stanie się kolejną 
atrakcją gminy.

Nowy obiekt powstaje w sąsiedz-
twie Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej, z którym będzie połą-
czony poprzez specjalny tunel. Mo-
tylarnia to częściowo przezroczysty 
namiot sferyczny o średnicy ok. 10 
m, w którym umieszczone zostaną 
okazy, a więc ok. 400 motyli tropi-
kalnych i rodzimych, ponadto stra-
szyki, chrząszcze i modliszki oraz 
mrówki. Znajdzie tu swoje miejsce 
także unikatowa roślinność. Całość 
inwestycji przeprowadzona zostanie 
tak, aby zapewnić warunki odpowied-
nie dla rozwoju. Namiot wyposażony 
będzie w klimatyzatory, w środku sta-
ną m.in. inkubatory dla larw, dzięki 
czemu odwiedzający oglądać będą 
mogli kolejne etapy rozwoju motyla.

Motylarnia ma być gotowa do 
końca czerwca, a wybudowana zo-
stanie ze środków z budżetu gmi-
ny oraz dofinansowania z Lokalnej 

Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. 
W niedalekiej przyszłości ma stać 
się kolejną turystyczną atrakcją Ja-
worza. Będzie to zarazem jedno 
z miejsc strategicznych w koncepcji 
powstającego na terenie gminy Cen-
trum Edukacji Ekologicznej, obejmu-
jącego również pobliskie Muzeum 
Fauny i Flory oraz tereny zielone 
we wschodniej części Parku Zdro-
jowego.

Jak podkreśla wójt Radosław 
Ostałkiewicz, takie działania reali-
zowane na terenie gminy są przemy-
ślane. – Przed kilku laty w Jaworzu 
powstało innowacyjne Muzeum Fau-
ny i Flory Morskiej i Śródlądowej, 
teraz przyszła właściwa pora, aby 
jego działalność zdywersyfikować. 
Miejsce to musi żyć, a motylarnia, 
jakiej w tym regionie nigdzie nie 
ma, niewątpliwie przyczyni się do 
podniesienia atrakcyjności Jaworza. 
To także w istotnej mierze wpisuje 
się w edukację młodego pokolenia 
mieszkańców naszej gminy – zazna-
cza wójt. (Ra)

od majówKi Po jaworzańsKi wrzesień
Z bogatej oferty imprez 

kulturalnych będzie moż-
na w Jaworzu skorzystać 
w trakcie całego roku.

Wydarzenia o charakte-
rze plenerowym rozpocz-
ną się w ostatni weekend 
maja. Właśnie na koniec 
miesiąca przesunięta zo-
stała doroczna „Jaworzań-
ska Majówka”, a 31 maja 
wszyscy mieszkańcy gminy 
i goście zaproszeni będą na 
drugą edycję „Bacowania 
w Nałężu”. – Taki termin 
inauguracji gminnych im-
prez ma związek z pogodą. 
W pierwszych dniach maja 
nie była w ostatnich latach 
sprzyjająca, co przekładało 
się, niestety, na frekwencję. 
Zależy nam natomiast, aby 
z przygotowanych atrakcji 
korzystało jak najwięcej 
naszych mieszkańców – 
wyjaśnia wójt Jaworza Ra-
dosław Ostałkiewicz.

Już w czerwcu wystar-
tuje szósta odsłona „Kina 
Letniego”. Pierwszy se-
ans w jaworzańskim am-
fiteatrze towarzyszyć ma 
obchodom Dnia Dziecka. 
Łącznie zaplanowano kil-
ka piątkowych spotkań 
dla miłośników kina, tak-
że w wakacyjnym okresie 
lipca i sierpnia, a filmowe 
propozycje kierowane będą 

do szerokiego spektrum od-
biorców. W połowie wrze-
śnia, o ile aura będzie ku 
temu odpowiednia, przed-
sięwzięcie dobiegnie końca.

Najbardziej  obfi ty 
w imprezy będzie czer-
wiec. Na sobotę i niedzielę 
13-14 czerwca wyznaczo-
no cieszące się w Jaworzu 
sporym zainteresowaniem 
„Bezpieczne wakacje” 

oraz Parafiadę. Tydzień 
później odbędzie się m.in. 
Festiwal Chórów Ewan-
gelickich. Z kolei ostatni 
weekend miesiąca, 27 i 28 
czerwca, upłynie pod zna-
kiem Święta Gminy.

Na pierwszy weekend 
lipca na terenie amfiteatru 
zaplanowano tradycyjny 
„Maraton Sztuki” z popular-
nymi warsztatami rękodzie-
ła artystycznego i zajęciami 
dla najmłodszych. Cykl 
wydarzeń na świeżym po-
wietrzu zwieńczy 12 i 13 
września dożynkowe świę-
towanie podczas „Jawo-
rzańskiego Września”.

– Choć szczegóły imprez 
są na etapie ustaleń, to już 
teraz serdecznie zaprasza-
my do Jaworza. Ciekawych 
propozycji i niespodzianek 
dla wszystkich nie zabrak-
nie – mówi wójt Radosław 
Ostałkiewicz. (Ma)

Począwszy od tego roku termin „Jaworzańskiej Majówki”, w ramach 
której odbywa się m.in. rajd rowerowy, zmieniony został na koniec 
maja.
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gminA SZCZyrK

nie taKi Klimat zły
Temat stanu powietrza w Szczyrku stał się w okresie feryjnym przedmiotem 

dyskusji wykraczających poza granicę miasta.

Samorządy powiatu biel-
skiego, a Szczyrk w tym gro-
nie żadnym wyjątkiem nie jest, 
prowadzą od lat szereg działań, 
by na miarę takich możliwość 
zatroszczyć się o jakość po-
wietrza.

Na terenie Szczyrku od 
października powietrze mo-
nitorowane jest na bieżąco 
w newralgicznych miejscach 
przez specjalne czujniki. Jeden 
z nich zamontowano na budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 1. 
Dzięki temu przede wszystkim 
rodzice mają pełną wiedzę od-
nośnie zanieczyszczeń panują-
cych w pobliżu placówki. To 
także jednak istotny element 
edukacji związanej ze stanem 
powietrza wśród najmłodszych 
mieszkańców. Drugi czujnik 
monitoruje stężenie pyłów na 
Urzędzie Gminy, a więc w sa-
mym centrum miasta, gdzie 
notowane jest zimą największe 
natężenie ruchu samochodów, 
jednocześnie występuje gęsta 
zabudowa mieszkalna.

Co ważne, montaż czujni-
ków w Szczyrku został poprze-
dzony szczegółowymi testami 
i analizami, które przeprowa-

dzono w szczytowym okresie 
zimy początkiem ub.roku. – 
Spodziewaliśmy się wówczas, 
że przy tak dużej liczbie prze-
jeżdżających przez Szczyrk sa-
mochodów i wobec naprawdę 
solidnej zimy odnotujemy 
znacznie gorsze wskaźniki po-
wietrza – przyznaje burmistrz 
Antoni Byrdy.

Gmina systematycznie 
realizuje ponadto z myślą 
o mieszkańcach program wy-
miany pieców. Jako założenie 
przyjęto, iż większość nowych 
kotłów objętych dofinanso-
waniem to urządzenia gazo-
we. – Obserwujemy większe 
zainteresowanie montażem 
pieców gazowych, aniżeli tra-
dycyjnych na węgiel. Zresztą 
sporo mieszkańców, prowadzą-
cych działalność gospodarczą 
w Szczyrku, takie ogrzewanie 
już ma – mówią pracownicy 
miasta odpowiedzialni za kwe-
stie ekologii i ochrony środo-
wiska.

Tymczasem o rzekomo 
wyjątkowo kiepskim stanie 
powietrza w Szczyrku zrobi-
ło się głośno, gdy jeden z ka-
towickich radnych zaskarżył 

pobieraną opłatę związaną 
z przebywaniem w gminie 
atrakcyjnej przyrodniczo. – 
Wyraźnie podkreślam to, że 
w Szczyrku nie jest pobierana 
opłata klimatyczna, a miejsco-
wa. Składa się na nią choćby 
bezpłatna komunikacja, któ-
ra w naszym mieście funk-
cjonuje przez trzy miesiące, 
niosąc za sobą spore wydatki 
na poziomie niemal pół milio-
na złotych – tłumaczy Anto-
ni Byrdy.

Zgodnie z raportami za trzy 
ostatnie miesiące 2019 roku 
pod względem jakości po-
wietrza i obecności szkodli-
wych pyłów, przygotowanymi 
przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Szczyrk 
nie odstaje od pozostałych 
gmin Ziemi Bielskiej. Dość 
wspomnieć, że jako wyjątkowo 
zanieczyszczony wyszczegól-
niony został tylko dwukrotnie 
we wspomnianym okresie. 
W przypadku zaś wystąpie-
nia alertów odbywają się kon-
trole domostw, co do których 
zachodzi podejrzenie spalania 
niezgodnie z obowiązującymi 
zasadami. (Ma)
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aNTONI BYRDY,
burmistrz Szczyrku:

Nie możemy zgodzić się z krzyw-
dzącymi opiniami, stawiającymi 
Szczyrk jako miejsce, w którym 

smog jest jakoś szczególnie od-
czuwalny. Czujniki, które w trak-
cie zimy bacznie obserwujemy, 
nie zawsze oczywiście pokazują, 
że powietrze jest takie, jakiego 
byśmy sobie wszyscy życzyli. ale 
też z drugiej strony jego jakość 
nie jest aż tak zła, aby stawiać 
nasze miasto jako dobitny przy-
kład niewłaściwych zachowań. 
Nie odstajemy w tym względzie 
od innych gmin regionu.
Podkreślę, że jako samorząd do 
problemu smogu przywiązuje-
my dużą wagę. Świadczą zresztą 
o tym liczne działania, jakie po-
dejmujemy. To choćby rozmaite 
przedsięwzięcia edukacyjne 
wśród dzieci i młodzieży, czy pro-

gram wymiany kotłów z założe-
niem jak najczęstszego wprowa-
dzania ogrzewania gazem.
Chciałbym jednocześnie uzmysło-
wić, że możliwości samorządu w 
zakresie zwalczania złych praktyk 
nie są duże. Cóż z tego, że przepro-
wadzamy kontrole, skoro w więk-
szości przypadków okazuje się, iż 
przepisy są przestrzegane, a w ko-
tłach spalany jest węgiel dopusz-
czony do sprzedaży. Nie możemy 
zmusić mieszkańców do wymiany 
kotłów na te nowoczesne, bądź 
też narzucić im właściwy sposób 
palenia. Dlatego uważam za tak 
istotne nieustanne pogłębianie 
wiedzy i edukowanie społeczeń-
stwa.

rozwiązania dla KomUniKacji
Również tej zimy miesz-
kańcom Szczyrku i przy-
bywającym tu narciarzom 
samorząd zapewnił bezpłat-
ną komunikację.

Skibusy rozpoczęły kur-
sowanie tuż przed świętami. 
Korzystanie z nich jest cał-
kowicie bezpłatne, podobnie 
jak z autobusów bielskiego 
PKS-u w Szczyrku, które po 
przekroczeniu granicy mia-
sta przekształcają się właśnie 
w komunikację darmową. Roz-
kład jazdy skibusów został jed-
nocześnie dostosowany tak, 
aby w możliwie jak najwięk-
szym stopniu zabezpieczać 

potrzeby w tym zakresie. To-
też wzmożoną intensywność 
kursów zaplanowano, gdy 
narciarze udają się na stoki 
w godzinach porannych.

Przy ścisłej współpracy 
z największymi ośrodkami nar-
ciarskimi w Szczyrku samorząd 
drugi rok z rzędu wprowadził 
kursy na trasie Solisko-Biały 
Krzyż. Po części zmniejszają 
one ruch samochodów na tym 
newralgicznym odcinku mia-
sta. – Mamy świadomość, że 
problemów komunikacyjnych 
na terenie Szczyrku w całości 
takie rozwiązania nie załatwia-
ją. O różnych możliwościach 
i koncepcjach powinniśmy 

rozmawiać w szerszym gronie, 
niż tylko na poziomie miasta – 
uważa burmistrz Szczyrku An-
toni Byrdy.

Jak dodaje burmistrz, ko-
munikacja jest wyzwaniem 
także dla pozostałych gmin 
zrzeszonych w ramach „Be-
skidzkiej 5”, w szczególno-
ści sąsiedniej Wisły, gdzie 
również w szczytowych mo-
mentach sezonu narciarskiego 
tworzą się wielokilometrowe 
korki. – Pojawił się pomysł, 
aby zorganizować spotkanie, 
na którym wraz z samorząda-
mi poważnie podejdziemy do 
tego coraz bardziej palącego 
tematu – mówi Antoni Byrdy. 

– Z prostej przyczyny Szczyrk 
samodzielnie nie jest w sta-
nie wypracować właściwego 
rozwiązania. Zauważamy to, 
że wielu kierowców jadąc na 
Śląsk przejeżdża z Wisły przez 
Szczyrk, dlatego też na odcin-
ku przez Biały Krzyż do gon-
doli Szczyrk Mountain Resort 
panuje często ogromny ruch – 
tłumaczy burmistrz.

Gmina Szczyrk czyni jedno-
cześnie starania, aby w nieodle-
głej przyszłości rozpocząć prace 
związane z budową centrum 
przesiadkowego w Skalitem, 
a więc przy wjeździe do miasta 
od strony Buczkowic. Projekt 
inwestycji został przedłożony 
już do oceny merytorycznej, co 
jest konieczne, aby przy znacz-
nym wkładzie z budżetu miasta 
pozyskać również dofinansowa-
nie ze środków zewnętrznych. 
Projekt przewiduje utworzenie 
w tym rejonie ok. 300 miejsc 
parkingowych. Zanim to jednak 
nastąpi goście przybywający 
do Szczyrku korzystać muszą 
z parkingów ogólnodostępnych, 
których jest tu pod dostatkiem. 
– Problemem wcale nie jest 
brak miejsc, ale poszukiwanie 
do skutku parkingu bezpłatne-
go – twierdzi burmistrz Antoni 
Byrdy. (M)

refleKsyjnie w nowy roK

Przedstawiciele wielu 
szczyrkowskich środowisk 
wzięli udział w tradycyjnym 
noworocznym spotkaniu, ja-
kie odbyło się w czwartek 
9 stycznia.

Z zaproszenia burmi-
strza Szczyrku Antoniego 
Byrdego skorzystało ponad 
250 osób. To reprezentan-
ci stowarzyszeń, organiza-
cji, środowisk kościelnych, 
sportowych i kulturalnych 
oraz jednostek miejskich. 
Wspólnie tego dnia kolę-
dowano z przygrywającym 
zespołem „Ondraszek”, skła-
dano sobie najlepsze nowo-
roczne życzenia i bawiono 
się w gronie szczyrkow-
skiej społeczności.

Do obecnych gości w re-
fleksyjnym tonie zwrócił się 
pełniący rolę gospodarza 
spotkania burmistrz Anto-
ni Byrdy. – Czas świątecz-
no-noworoczny zawsze ma 
w sobie szczególną moc. To 
okazja, aby otworzyć się na 
drugiego człowieka, dostrzec 
go i zrozumieć. Dążmy do 
tego, by mimo różnych sytu-
acji dnia codziennego umieć 
ze sobą życzliwie rozmawiać 
i wyzbyć się sąsiedzkiej za-
wiści, która niczego dobre-
go nie przynosi. W świetle 
doświadczeń jednoczą-
cych Szczyrk nie tak dawno 
w obliczu tragedii, spieszmy 
się kochać ludzi – stwierdził 
burmistrz. (RED)
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Komunikację mieszkańcom, ale również narciarzom i turystom odwiedzającym Szczyrk, zapewniają w okresie 
zimowym darmowe skibusy.
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walKa o czyste Powietrze
Mieszkańcy gminy Wilamo-
wice otrzymają w najbliż-
szym czasie informację dla 
właścicieli domów o obowiąz-
kach odnośnie ogrzewania.

Jak wyjaśnia burmistrz 
Marian Trela, całościowa in-
formacja została zamieszczo-
na na przygotowanej przez 
Urząd Gminy w Wilamowi-
cach specjalnej ulotce. – Wy-
liczamy wszystkie obowiązki 
związane z kotłami i używa-
niem opałów, aby mieszkańcy 
mieli możliwość dostosowania 
się do przepisów – mówi bur-
mistrz.

Powszechnie wiadomo, że 
na terenie województwa ślą-
skiego obowiązuje od ponad 
dwóch lat „Uchwała antysmo-
gowa”, która zabrania używa-
nia paliw złej jakości. Ale już 
z wymienieniem zabronionych 
do palenia produktów pojawia-
ją się wśród użytkowników 
problemy. Dlatego w infor-
macji do mieszkańców zosta-
ły one wskazane, to: węgiel 
brunatny, muł, flot oraz wil-
gotne drewno.

Z tych samych powodów 
w ulotce wymienione zostały 
terminy – co ważne, liczone 
od momentu uchwalenia prze-
pisów, a więc 1 września 2017 
r. – wymiany starych kotłów. 
Czasu nie pozostało zbyt wie-
le, m.in. do końca 2021 r. na-
leży wymienić kotły mające 

ponad 10 lat, a do końca 2027 
r. – wszystkie urządzenia, któ-
re nie są 5 klasy wydajności.

„Sprawdź datę produkcji 
i klasę kotła węglowego. Jeśli 
nie jest to kocioł klasy 5 lub 
Ecodesign masz obowiązek go 
wymienić!” – czytamy w ulotce. 
Urząd przypomina o koniecz-
ności dokonania zmian również 
w przypadku kominków.

Jednocześnie w ulotce 
zostały zawarte informacje 
o możliwości pozyskania 
dofinansowania do wymiany 
pieców i termomodernizacji 
budynków. W zależności od 
dochodów można uzyskać na-

wet 90 proc. zwrotu kosztów 
wymiany kotła.

Burmistrz Marian Trela 
przypomina, że w Gminnym 
Centrum Zachowania Dzie-
dzictwa Kulturowego, In-
formacji i Edukacji przy ul. 
Paderewskiego 3 w Wilamo-
wicach działa punkt infor-
macyjny programu „Czyste 
powietrze”, gdzie można 
uzyskać szczegółowe infor-
macje związane zarówno 
z obowiązkami, jak i moż-
liwościami dofinansowania. 
W razie wątpliwości można 
zadzwonić pod numer: 33 812 
94 65. (ŁU)

gminA WiLAmoWiCe

MaRIaN TRELa,
burmistrz Wilamowic:

Nasza akcja informacyjna ma na 
celu przede wszystkim przypo-
mnieć o przepisach dotyczących 
używania kotłów węglowych i 

walki z niską emisją. Liczymy, 
że uda się wiedzę na ten temat 
uporządkować, dzięki czemu 
mieszkańcy naszej gminy będą 
mieli okazję zaplanować swoje 
działania na tym polu.
Kolportujemy ulotkę, bo mimo 
tego, że o walce z niską emisją 
wiele mówi się od kilku lat, to tak 
naprawdę nawet najważniejsze 
szczegóły często umykają, np. 
czym dokładnie wolno palić w pie-
cach węglowych i kiedy upływa 
termin wymiany starych kotłów. 
Jako społeczeństwo robimy postę-
py w walce z niską emisją, ale cią-
gle wiele pozostało do zrobienia. 
Bez wspólnych działań likwidację 
najbardziej szkodliwego smogu 
trudno będzie osiągnąć.

Udane ferie z mgoK
Każdego dnia zimowej przerwy od nauki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach  

przygotował dla najmłodszych mieszkańców ciekawe zajęcia.

Ferie rozpoczęła zumba. 
Poprowadziła ją Jolanta Nycz, 
instruując młodsze dzieci 
w ćwiczeniach i tanecznych 
ruchach. Starsza grupa wy-
konywała rozbudowane ukła-
dy taneczne oraz kroki, przy 
których uczestnicy musieli 

wykazać się dobrą koordyna-
cją ruchową.

Kolejnego dnia dzieci wy-
twarzały z bibuły kolorowe 
bukieciki. To z myślą o swo-
ich prezentach przed zbliżają-
cymi się Dniem Babci i Dniem 
Dziadka. I tym razem starsza 

grupa miała trudniejsze zadanie, 
wykonała bowiem okazałą różę 
o krwistoczerwonych płatkach. 
Także kolejne zajęcia artystycz-
ne zostały poświęcone przygo-
towaniom do obdarowania babć 
i dziadków. Tym razem dzieci 
opracowały po dwa serca.

W pierwszym tygodniu 
ferii dla dzieci zorganizowa-
no również warsztaty kuli-
narne, na których uczestnicy 
przygotowali tartinki, sałatkę, 
przekąski i słodkie wypieki, 
a także warsztaty teatralne. 
Podczas tych ostatnich zajęć 
uczestnicy ćwiczyli aparat 
mowy, gry dramatyczne oraz 
krótkie etiudy, co miało na 
celu rozwój wyobraźni, naukę 
budowania historii i nabycie 
umiejętności gry z przedmio-
tem.

C i e k a w y c h  z a j ę ć 
w MGOK-u nie zabrakło 
również w drugim tygodniu 
ferii, rozpoczętym od wy-
jazdu do kina na film animo-
wany „Kraina Lodu 2”. Mali 
uczestnicy jeszcze przed roz-
poczęciem seansu mieli okazję 
porozmawiać z panią animator 
o emocjach, jakie dostrzega-
ją na ekranie podczas ogląda-
nych bajek.

Nie była to jedyna feryjna 
atrakcja związana z filmem. 
W dużej sali Ośrodka rozło-
żona została dmuchana kopu-
ła, wewnątrz której na suficie 
wyświetlano filmy dla dzie-
ci. Łącznie w tych darmo-
wych seansach wzięło udział 
57 dzieci.

Podczas zajęć plastycz-
nych dzieci wykonały na płót-
nie prace, na których znalazły 
się m.in. motywy malowni-
czych lasów, zamków, młyny 
w otoczeniu pięknej przyro-
dy, góry, żaglówki na pełnym 
morzu, wodospady czy gospo-
darstwa.

Z kolei na zajęciach mu-
zycznych uczestnicy zapozna-
li się z różnymi ćwiczeniami 
z emisji głosu, ćwiczyli swoją 
dykcję, dowiedzieli się również 
jak używać przepony. Sporo 
uśmiechu na twarzach wywo-
łał quiz muzyczny, w którym 
dzieci musiały uzupełniać wer-
sy wyjęte ze znanych piose-
nek, a także zgadywanka „ile 
słyszysz dźwięków”. Zwień-
czeniem zajęć było wspólne 
karaoke z piosenkami ze zna-
nych i lubianych filmów ani-
mowanych. Ferie zakończono 
również muzycznie – wspólną 
dyskoteką.(aK)

Starsza grupa na zajęciach plastycznych miała za zadanie wykonanie oka-
załych róż o krwistoczerwonych płatkach.
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Zajęcia artystyczne zostały poświęcone przygotowaniom do obdarowania babć i dziadków bukietami z bibułek.

20 lat  
gracji

Jubileuszowym koncertem 
z pokazem kankana uczciła 
Akademia Mażoretek „Gra-
cja” 20-lecie działalności.

W poniedziałek 6 stycznia 
w Bielskim Centrum Kultu-
ry królowały barwne stroje, 
paradne marsze oraz taniec 
połączony z elementami 
akrobatyki w wykonaniu ju-
bilatek z Akademii Mażore-
tek „Gracja” ze Starej Wsi. 
Dziewczętom podczas galo-
wego koncertu noworocznego 
towarzyszyła Orkiestra Dęta 
OSP w Starej Wsi.

Tancerki przedstawiły 
szereg choreografii, pokazu-
jący przekrój największych 
osiągnięć Akademii Mażo-
retek „Gracja” w minionym 
20-leciu. Formacje taneczne 

w różnych wiekowo grupach 
zaprezentowały swoje umie-
jętności, układy z nagrodzo-
nych parad, a największy 
aplauz publiczności wzbudził 
ognisty kankan.

Reżyserką gali była Teresa 
Nycz, pod okiem której mażo-
retki ćwiczą od początku po-
wstania. Z okazji jubileuszu 
instruktorka otrzymała wiele 

gratulacji i kwiatów. W wy-
darzeniu, które poprowadziła 
konferansjerka Gracji Dorota 
Wiewióra, udział wzięli m.in. 
starosta bielski Andrzej Płon-
ka, burmistrz Wilamowic 
Marian Trela oraz prezydent 
Stowarzyszenia Mażoretek, 
Tamburmajorek i Cheerle-
aderek Polski IMA Stanisław 
Rewieński. (MJ)

sPotKanie zesPołów
Blisko 170 osób z siedmiu 

zespołów folklorystycznych 
bawiło się podczas X Spotka-
nia Zespołów Regionalnych 
Gminy Wilamowice.

– Spotkania noworocz-
ne wszystkich zespołów 
z naszej gminy są okazją 
do podsumowań, ale także 
wspólnego zastanowienia 
się nad przyszłymi działa-
niami służącymi utrwala-
niu naszych tradycji – mówi 

burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela.

Gości przywitali organi-
zatorzy z Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury, dyrektor 
Aleksander Nowak i jego za-
stępczyni Jolanta Danek. Z ko-
lei wiceburmistrz Stanisław 
Gawlik podkreślił, jak waż-
ną rzeczą jest kultywowanie 
rodzimych tradycji. Przypo-
mniał również ostatnie osią-
gnięcia tutejszych zespołów, 

m.in. zdobycie I miejsca przez 
Zespół Regionalny „Trady-
cja” na Przeglądzie Kolęd 
w Łodygowicach oraz udział 
Folklorystycznego Zespołu 
Śpiewaczego „Echo” w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek w Będzinie.

Oczywiście nie mogło za-
braknąć tańców i wspólnego 
śpiewania, a wesołej zabawie 
towarzyszyła muzyka zespo-
łu Aplauz. Łącznie w zabawie 
wzięło udział 167 osób z 7 ze-
społów regionalnych. (GR)
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gmina bez smogU
Wójt Gminy Jasienica Ja-
nusz Pierzyna zorganizował 
spotkanie „Gmina Jasienica 
bez smogu”, dotyczące me-
tod skutecznej walki z niską 
emisją. Jednym ze sposobów 
może być stosowanie prepa-
ratu Sorbent ER-1.

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele gminnych 
służb odpowiedzialnych za 
nadzorowanie emisji za-
nieczyszczeń w powietrzu. 
Producenci i ich regionalni 
przedstawiciele mieli też oka-
zję zaprezentować swoje roz-
wiązania zapobiegające niskiej 
emisji, m.in. preparat Sorbent 
ER-1. – Pierwsze prezentacje 
wyglądają zachęcająco, toteż 
w praktyce testujemy działanie 

preparatu – mówi wójt. Na te-
renie gminy powstały 3 punkty 
jego dystrybucji.

Preparat można stosować 
w domowych piecach węglo-
wych jako dodatek do paliwa, 
który pozwoli na zminimalizo-
wanie smogu. To kompozycja 
naturalnych minerałów, która 
umożliwia dopalanie węgla 
w palenisku, powodując w ten 
sposób redukcję ilości sadzy 
w kominie. Podwyższa on tem-
peraturę spalania, co zwiększa 
jego efektywność o jedną trze-
cią, a tym samym oszczędność 
opału. Przede wszystkim jednak 
wyższa temperatura spalania 
w efekcie ogranicza wydzie-
lanie dymu, pyłów, a także in-
nych szkodliwych substancji. 
Dodatkowo, wchodząc w re-

akcję sorbent eliminuje szko-
dliwe oddziaływanie na ekrany 
wodne kotła i inne metalowe 
urządzenia, przedłużając ich 
trwałość. Preparat redukuje 
tlenki siarki, tlenki azotu, me-
tale ciężkie, w tym niezwykle 
szkodliwą rtęć, a poprzez wpro-
wadzenie do procesu spalania 
odczynu alkalicznego (zasado-
wego) powoduje korzystne zo-
bojętnienie spalin.

Według producenta, pre-
parat ma zastosowanie zarów-
no w dużych elektrowniach 
węglowych, jak i w małych 
kotłach czy piecach opala-
nych węglem i drewnem, na-
wet mokrym. Sorbent ER-1 
to wieloskładnikowy produkt 
wytworzony na bazie rodzi-
mych kruszyw, glinki ka-

olinowej i węglanu wapnia, 
a także naturalnych związ-
ków torfu na bazie związ-
ków kompleksowych węgla, 
wodoru i tlenu. Producent 
podkreśla też jego wysoką 
wydajność – w praktyce za-
stosowanie preparatu spro-

wadza się do wymieszania 
go z opałem w proporcji 2 
do 100, czyli do 1 tony opa-
łu dodaje się 20 kg sorbentu.

Preparat posiada certyfikat 
Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny. – Łatwo się 

naocznie przekonać używając 
próbki naszego preparatu, że 
piec czy kocioł opalany wę-
glem może nie dymić. Mgieł-
ka wydostająca się z komina 
jest prawie niezauważalna – 
zapewnia generalny krajowy 
dystrybutor preparatu. (UGJ)

środowisKo w 2018 roKU
Pod koniec ub.roku Wo-

jewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Katowicach 
opublikował raport „Ocena sta-
nu środowiska w wojewódz-
twie śląskim w 2018 roku”.

Ocena obejmuje 2018 r., 
w którym badania i oceny 
w ramach Państwowego Mo-
nitoringu Środowiska realizo-
wał Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Kato-
wicach. Dokument prezentuje 
podstawowe informacje o śro-
dowisku regionu mające wpływ 
na wskaźniki stanu środowiska, 
a więc dane dotyczące ludno-
ści, podmiotów gospodarczych, 
użytkowania gruntów, infra-
struktury komunalnej, a także 
aspektów ekonomicznych ko-
rzystania ze środowiska. Na-
stępnie autorzy szczegółowo 
prezentują swoje oceny jako-
ści powietrza, wód powierzch-
niowych i podziemnych, hałasu 
oraz pól elektromagnetycznych. 
Dane liczbowe zawarte w ra-
porcie są obrazowane w formie 
graficznej, co ułatwia zapozna-
nie się ze stanem środowiska.

Autorzy wiele miejsca po-
święcili szczegółowej anali-

zie oceny jakości powietrza, 
co musi interesować z po-
wodu alarmujących danych 
dotyczących smogu i zmian 
klimatycznych. Swoje oceny 
zaprezentowali z rozbiciem 
na szkodliwe substancje za-
warte w zanieczyszczonym 
powietrzu ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi oraz 
ochronę roślin.

Najbardziej powinny cie-
kawić wnioski, jakie eksper-
ci Inspektoratu wyciągnęli 
w związku z zanieczyszcze-
niem powietrza. Zaznaczają, 
że w 2018 r. jakość powietrza 
nie wykazała znaczącej popra-
wy w porównaniu z poprzedni-
mi latami. „Główną przyczyną 

złej jakości powietrza w woje-
wództwie śląskim jest emisja 
z indywidualnego ogrzewania 
budynków mieszkalnych (by-
towo-komunalna). Znacznie 
mniejszy wpływ ma emisja 
przemysłowa i liniowa” – pi-
szą autorzy raportu. Dodają, że 
„W aglomeracji górnośląskiej 
wskazany został również obszar 
przekroczenia średniorocznego 
stężenia dwutlenku azotu, zwią-
zany z oddziaływaniem trans-
portu drogowego, obejmujący 
przebiegającą przez Katowice 
autostradę A4”.

W związku z powszechnie 
występującym problemem za-
nieczyszczenia powietrza pyła-
mi raport zaleca prowadzenie 
przez wszystkie samorządy 
intensywnych działań kon-
trolnych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych 
co do przestrzegania zapisów 
„uchwały antysmogowej”, pod 
kątem zakazu spalania paliw 
najgorszej jakości.

Cały raport w formacie 
PDF można pobrać ze strony 
internetowej www.katowice.
wios.gov.pl, umieszczono go 
w zakładce „Regionalny Wy-
dział Monitoringu Środowiska 
Głównego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska”. (RED)

setKi eKologicznych Prac
Dobiegł końca XVI Po-

wiatowy Konkurs Ekologicz-
ny „Człowiek a środowisko”, 
który zaangażował licz-
ne grono uczniów ze szkół 
zlokalizowanych w powie-
cie bielskim.

Na konkurs organizowa-
ny co roku przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej 
wpłynęło tym razem aż po-
nad 550 prac. Wiele z nich 
zadziwiło oceniających es-
tetyką i  pomysłowością 
wykonania, jednocześnie 
umiejętnie nawiązując do 
tematyki. Prace fotograficz-
ne zaskoczyły refleksyjno-
ścią i profesjonalizmem, zaś 
dzieła plastyczne cechowało 
stosowanie różnych technik 
i bardzo osobisty stosunek 
do przyrody oraz zagadnienia 
segregacji odpadów. Z kolei 
zgłoszone prace literackie 
przybrały oryginalne for-
my wierszy, ballad, fraszek, 
a nawet poematów. Jury na-
grodziło dodatkowo poza 
ustalonymi wcześniej kate-
goriami bryły przestrzenne, 
przygotowane przez część 
uczestników konkursu.

N a j w y ż s z e  m i e j s c a 
w konkursie zdobyli: To-
masz Kubica z Zespołu Szkół 
w Wilamowicach, Liliana 
Witkowska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kozach, Julia 
Placuch z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Bestwinie, 
Dagmara Piwko ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Czecho-
wicach-Dziedzicach, Konrad 
Twardzik z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 w Cze-
chowicach-Dziedzicach oraz 
Weronika Moczek z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 

w Bestwinie. Wyróżniono tak-
że podopiecznych placówek 
z Rudzicy, Jaworza, Czań-
ca, Kaniowa, Porąbki, Iłow-
nicy, Wieszcząt i Wilkowic 
oraz Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Rudzicy i Zespół 
Szkół w Wilamowicach za 
najliczniejszy udział swoich 
uczniów w konkursie. Mło-
dym ekologom, wręczając dy-
plomy i nagrody, gratulowali 
m.in. starosta bielski Andrzej 
Płonka, wicestarosta Grzegorz 
Szetyński i członek Zarządu 
Powiatu Dorota Nikiel. (aM)

Stosowanie preparatu ma zmniejszyć szkodliwość emisji dymu z kotłów węglowych w gminie Jasienica.
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Jedna z konkursowych prac.
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eKoLogiA

rUszyła  
oczyszczalnia

Nowa oczyszczalnia w Zasolu 
Bielańskim w gminie Wilamo-
wice rozpoczęła pracę. W naj-
bliższych miesiącach zostanie 
do niej podłączonych kolej-
nych 115 budynków.

Jak wyjaśnia burmistrz 
Wilamowic Marian Trela, 
nowa oczyszczalnia zastąpiła 
stary obiekt, dużo mniej wy-
dajny od obecnego. – Budo-
wa infrastruktury, zwłaszcza 
kanalizacji, pozostaje jednym 
z naszych głównych zadań od 
trzech dekad. Cała nasza gmi-
na intensywnie się rozwija, 
osiedlają się kolejne rodzi-
ny, powstają nowe budynki, 
toteż rozbudowa oczyszczalni 
i związanej z nią sieci kanali-
zacyjnej okazały się koniecz-
nością – mówi burmistrz.

Dotychczasowa oczysz-
czalnia powstała w 1994 r. 
i była w stanie przerabiać ok. 
400 m sześc. na dobę. Obec-
na po okresie rozruchu będzie 
mogła potroić tę wartość, do 
blisko 1,2 tys. m sześc. Wy-
korzystana w niej technologia 
oczyszczania ścieków oparta 
jest o tzw. niskoobciążony 

nitryfikująco-denitryfikujący 
osad czynny z tlenową stabi-
lizacją osadu.

Burmistrz podkreśla, że 
nowa oczyszczalnia powsta-
wała równolegle z likwidacją 
starej bez przerw w funkcjono-
waniu systemu przyjmowania 
ścieków. W Zasolu Bielań-
skim nie ma już śladu po sta-
rej oczyszczalni. Powstały tu 
m.in. zbiornik magazynowy 
osadu nadmiernego, stacja me-
chanicznego odwadniania osa-
du, stacja wapnowania osadu, 
komora pomiarowa ścieków 
surowych i komora pomiaro-
wa ścieków oczyszczonych, 
a także punkt zlewny ście-
ków dowożonych, zbiorniki 
uśredniające ścieków dowożo-
nych, budynek mechanicznego 
oczyszczania ścieków i pom-
pownia ścieków surowych.

Wraz z obiektami nad Sołą 
trwa powiększanie istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej, która 
obejmie rejony ulic Pięknej, 
Mostowej, Ptasznik i Wrot-
nowskiej. Łącznie nowa ka-
nalizacja grawitacyjna będzie 
liczyć 6,87 km długości, 
a ścieki tłoczyć będą trzy 

przepompownie. Pozwoli to 
w najbliższych miesiącach na 
podłączenie 115 budynków.

– Zależy nam, aby jak naj-
szybciej uzyskać tzw. efekt eko-
logiczny, dlatego uruchamiamy 
program pomocy finansowej 
budowy przyłączy – mówi 
burmistrz. Z programu „Dofi-
nansowania kosztów budowy 
nowych przyłączy do sieci ka-
nalizacji sanitarnej” właściciele 
budynków mogą pozyskać 70 
proc. kosztów kwalifikowa-
nych, jednak nie więcej niż 5 
tys. zł. Nabór zostanie przepro-
wadzony między marcem a ma-
jem, przyłącza mają powstać do 
końca września 2020 r.

Cały projekt „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków wraz 
z budową kanalizacji sanitarnej 
w Zasolu Bielańskim” koszto-
wał 22,3 mln zł. Gmina pozy-
skała do niego dofinansowanie 
w wysokości ponad 8,2 mln 
zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
oraz 7,6 mln zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. (ŁU)

azbestU  
coraz 
mniej

Rozpoczęty rok jest już 
kolejnym, w którym w gmi-
nie Bestwina realizowany jest 
program usuwania azbestu.

Także na najbliższe mie-
siące przewidziany został 
demontaż materiałów bu-
dowlanych zawierających 
azbest na około 30 pose-
sjach. Aktualnie prowadzo-
ny jest nabór wniosków od 
mieszkańców, na tej pod-
stawie samorząd zwróci 
się o przyznanie środków 
z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Dofinanso-
wanie pozwoli na całkowi-
cie bezpłatny demontaż wraz 
z utylizacją tych praktycznie 

niezniszczalnych w warun-
kach domowych włókien.

Jak podkreśla wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, 
samorząd już od 2005 roku 
realizuje na swoim terenie 
usuwanie wyrobów azbesto-
wych, przeznaczając na ten 
cel przez lata pieniądze z wła-
snego budżetu. – Likwidację 
azbestu staramy się konse-
kwentnie prowadzić w sposób 
systematyczny, co pozwoliło 
już znacząco zmniejszyć ilość 
domostw posiadających tego 
rodzaju szkodliwe materiały – 
zauważa wójt Bestwiny.

Gmina przyjęła nawet 
w 2015 r. specjalny program 
usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest. Przeprowadzo-
no wówczas inwentaryzację, 
która była jednym z warun-
ków, aby ubiegać się o środki 
zewnętrzne na kosztowną prze-
cież utylizację. – Bardzo praw-
dopodobne jest, że w przeciągu 

najbliższych trzech lat azbest 
zostanie w naszej gminie sku-
tecznie zlikwidowany – mówi 
wójt Artur Beniowski.

P r z y p o m n i j m y ,  ż e 
w Polsce produkcji, impor-
tu i stosowania wyrobów 
zawierających azbest zaka-
zano we wrześniu 1998 r. Na 
podstawie ustawy o zakazie 
stosowania wyrobów zawie-
rających azbest z 19 czerwca 
1997 r. i zgodnie z unijnymi 
dyrektywami wszystkie takie 
materiały muszą być usunięte 
do 2032 r. Azbest, a właści-
wie niewidoczne fragmen-
ty jego włókien, powstające 
z uszkodzonych materiałów 
i wdychane, mogą prowadzić 
do wielu groźnych chorób, 
w tym także nowotworowych. 
Przed laty był używany jako 
wydajny i tani materiał izo-
lacyjny. Jego szkodliwość 
odkryta została dopiero pod 
koniec XX wieku. (Ra)

Nowa oczyszczalnia powstała bez przerywania eksploatacji systemu odbioru ścieków – wyjaśnia burmistrz 
Marian Trela.

Fo
to

: M
ir

os
ła

w
 łu

ka
sz

uk

ważne czyste Powietrze

Duże zainteresowanie 
wzbudził zorganizowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach kon-
kurs plastyczny „Tak dla Czy-
stego Powietrza”.

Konkurs ogłoszony w li-
stopadzie skierowany został 
do uczniów szkół podsta-
wowych i podopiecznych 
świetlic środowiskowych 
z województwa śląskiego. 
Prace, które wpłynęły w od-
powiedzi, a wiele z nich ory-
ginalnie i ciekawie ukazało 
temat przewodni, pokaza-
ły przede wszystkim dużą 

świadomość ekologiczną 
młodych osób. Podkreśli-
ły zarazem, jak istotne są 
współcześnie zagadnie-
nia bezpośrednio związane 
z czystym powietrzem.

Laureaci wyłonieni przez 
organizatora pojawili się na 
gali rozdania nagród wraz 
z rodzicami, rodzeństwem, 
nauczycielami i opiekunami, 
którzy z uwagą przygląda-
li się prezentowanej wysta-
wie prac plastycznych. Za 
wykonane dzieła ucznio-
wie otrzymali w zależności 
od miejsc w poszczegól-
nych kategoriach czytniki  

e-booków, drony, hulaj-
nogi czy piłki do siatków-
ki. Gratulowali im m.in. 
zastępca prezesa zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach Adam Lewandowski 
oraz dyrektor biura Fundu-
szu Aleksandra Kuszka. 
Zwracając się do obecnych 
nadmienili, że WFOŚiGW 
przywiązuje ogromną wagę 
do ochrony środowiska, po-
wietrza, gleby i wody. Także 
te aspekty mają być priory-
tetowymi w kolejnych zapo-
wiadanych konkursach. (RED)

Laureaci konkursu pojawili się na gali rozdania nagród wraz z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami  
i opiekunami.
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