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odszEdŁ dUszPastErz 
lUdzi Pracy
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lEtNi wyPoczyNEk 
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Aktywność bardzo potrzebna

milioNy Na kaNalizację i drogi

str.  8,14,16

Nie brakuje na terenie Ziemi 
Bielskiej wyjątkowych miejsc, 
do których w nadchodzące let-
nie dni warto się wybrać i za-
czerpnąć świeżego powietrza. 
Zwłaszcza w sytuacji stopnio-
wego powrotu do aktywności, 
rzecz jasna przy zachowaniu 
niezbędnych środków ostroż-
ności.
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#ŁączyNasPolska
Poseł Stanisław Szwed wraz z innymi parlamentarzystami Prawa i Sprawie-

dliwości spotyka się z mieszkańcami regionu. Akcja „#ŁączyNasPolska” 

prezentuje dokonania rządów Zjednoczonej Prawicy i wspiera kampanię 

prezydenta Andrzeja Dudy.

– Mamy co prezentować, 
bo w okresie naszych rządów 
i prezydentury Andrzeja Dudy 
Polska bardzo mocno się roz-
winęła. Co najważniejsze, ten 
postęp gospodarczy odczuły 
wyraźnie polskie rodziny. 
To oczywiste, że wspieramy 
kampanię prezydenta Andrze-
ja Dudy, bo bez jego udziału 
sukces Polski nie byłby moż-
liwy. A ciągle wiele spraw 
w naszej ojczyźnie jest do 
załatwienia i rząd Zjedno-
czonej Prawicy dalej będzie 
potrzebował prezydenckie-
go wsparcia. Tylko Andrzej 
Duda gwarantuje, że takie 
wsparcie otrzymamy – wyja-
śnia Stanisław Szwed, poseł 
Ziemi Bielskiej i wiceminister 
w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej.

Spotkania w regionach

– W ostatnich tygodniach 
wraz z innymi parlamenta-
rzystami i członkami rządu 
spotykamy się z mieszkańca-
mi regionu, aby prezentować 
osiągnięcia oraz prezydencki 
program rozwoju Polski. Ta-
kie spotkania odbyły się m.in. 
w Czechowicach-Dziedzicach, 

Istebnej, Pszczynie, Soblówce 
na Żywiecczyźnie czy w sa-
mym Żywcu, gdzie wraz z wi-
cepremier Jadwigą Emilewicz 
wyjaśniliśmy przedsiębiorcom 
na jakie wsparcie z Tarczy 
Antykryzysowej mogą liczyć 
– wyjaśnia Stanisław Szwed.

– Wszędzie też wskazuje-
my na pięć punktów progra-
mu Prezydenta, spraw, które 
mają zapewnić Polsce dobrą 
przyszłość: rodzinę, bezpie-
czeństwo, pracę, inwestycje 
i godność. W Bielsku-Białej 
powołaliśmy komitet honoro-

wy popierający Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, zapraszając do 
udziału m.in. przedstawicieli 
samorządów, świata kultury, 
nauki, związków zawodowych, 
przedsiębiorców, także sympa-
tyków – dodaje poseł.

Podczas spotkań Stanisław 
Szwed najczęściej jest pyta-
ny o efekty sztandarowych 
programów, zwłaszcza tych, 
w których opracowaniu i wy-
konaniu bierze bezpośrednio 
udział jako wiceminister ro-
dziny i pracy, poza Rodziną 
500 plus, także o wyprawkę 
szkolną 300 plus, emeryturę 
Mama 4 plus, 13. emeryturę 
czy zapowiedź 14. emerytury.

Podkreśla, że do tej pory 
w samym województwie ślą-
skim z programu Rodzina 500 
plus trafiło do mieszkańców 
ok. 11 mld zł. – Według na-
szych analiz bardzo wyraźnie 
widać, jak zmienił się poziom 
życia, ale także aspiracje pol-
skich rodzin, pod wpływem 
tego wsparcia. Nie chodzi 
o same pieniądze, ale o moż-
liwości godnego życia, jakie 
one stworzyły – wyjaśnia wi-
ceminister.

pomoc na czaS pandemii

Stanisław Szwed doda-
je, że pieniądze umożliwiły 
rodzinom osiągnięcie stabil-
ności finansowej, co bardzo 
pomogło w najtrudniejszym 
okresie pandemii. W tym 
wypadku zadziałały także 
programy osłonowe, przede 
wszystkim kolejne Tarcze An-
tykryzysowe, które wspierając 
przedsiębiorców jednocześnie 

pomagały utrzymać miejsca 
pracy. – W naszym regionie, 
już teraz, wychodząc dopiero 
z ograniczeń pandemii, bez-
robocie osiąga zaledwie ok. 
2 proc. w Bielsku-Białej i 4,2 
proc. w skali województwa ślą-
skiego. To dobitnie świadczy, 
że tarcza skutecznie oddziałuje 
na gospodarkę – dodaje.

Z Tarczy Finansowej, za 
pośrednictwem Polskiego 
Funduszu Rozwoju, w po-
wiecie bielskim 225,9 mln zł 
subwencji trafiło do 1,3 tys. 
firm zatrudniających 10,9 tys. 
pracowników, w Bielsku-Bia-
łej jest to 452 mln zł, którymi 
wsparto 2,2 tys. firm z ponad 
20 tys. pracowników.

Do Tarczy Antykryzysowej 
rząd włączył również Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, udostępnia-
ny przez Urzędy Pracy, oraz 
ZUS, który okresowo zwolnił 
ze składek. – Trzeba pamiętać 
także o wsparciu ze strony pre-
zydenta Andrzeja Dudy. Z jego 
inicjatywy od czerwca do sierp-
nia wypłacany jest dodatek soli-
darnościowy wszystkim, którzy 
po 15 marca stracili pracę. Zaś 

od września wzrośnie kwota za-
siłku dla bezrobotnych do 1,2 
tys. zł – wyjaśnia wiceminister 
Stanisław Szwed.

Jak szacuje, w wyniku tych 
działań udało się w skali kra-
ju ochronić ok. 5 mln miejsc 
pracy, przeznaczając na ten cel 
prawie 100 miliardów złotych.

o rozwój polSki

– Spotykając się z miesz-
kańcami regionu, podkreślamy, 
jak ważną rolę w rozwoju Pol-
ski odgrywa osoba Prezydenta 
RP Andrzej Duda, którego ha-
słem jest „Prezydent polskich 
spraw”, gwarantuje kontynu-
ację wszystkich programów 
i projektów prorozwojowych 
– wyjaśnia poseł PiS.

Co ważne, prezydent ak-
tywnie włącza się w kształto-
wanie strategii rozwojowych 
kraju, m.in. poprzez inicjatywę 
utworzenia funduszu samo-
rządowego, przeznaczającego 
środki inwestycyjne na rozwój 
Polski lokalnej. – Warto o tym 
pamiętać, oddając swój głos 
w wyborach prezydenckich – 
dodaje Stanisław Szwed. (r)

w Soblówce na Żywiecczyźnie Stanisław Szwed mówił o programach rzą-
dowych i inicjatywach prezydenta andrzeja dudy.
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Spotkanie członków Solidarności ze Stanisławem Szwedem i markiem 
kuchcińskim.

EksPrEsEm  
do daNkowic

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

wybrała wykonawcę ponaddwunastokilometro-

wego odcinka drogi ekspresowej z Bielska do  

Dankowic.

Wkrótce zostanie podpisana 
umowa na realizację tego jed-
nego z czterech odcinków drogi 
S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. 
Na rozstrzygnięcie czeka prze-
targ na budowę fragmentu 
z Mysłowic do Oświęcimia, zaś 
w maju wybrano wykonawcę 
projektu i robót budowlanych 
na dwóch środkowych odcin-
kach, tzn. obwodnicy Oświęci-
mia i fragmentu z Oświęcimia 
do Dankowic.

Jako najkorzystniejszą 
z dziewięciu złożonych wy-
brano ofertę konsorcjum firm 
Mirbud i Kobylarnia o warto-
ści blisko 587 mln zł. GDD-
KiA zamierzała przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia 
733 985 671 zł.  Oprócz ceny 
zastosowano dwa dodatkowe 
kryteria oceny ofert: skró-
cenie czasu realizacji oraz 
przedłużenie okresu gwaran-
cji jakości.

Prace projektowe i roboty 
wraz z uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie 
zostaną ukończone w terminie 
nie dłuższym niż 33 miesięcy 
od daty zawarcia umowy. 
Do czasu realizacji robót nie 
wlicza się okresów zimo-
wych, które trwają pomiędzy 
15 grudnia a 15 marca. Czas 
projektowana nie jest objęty 
wyłączeniami. Oznacza to, że 
zakończenia budowy drogi na-
leży spodziewać się w 2023 r.

Wykonawcy  zbudu ją 
m.in. dwujezdniową drogę 

ekspresową po dwa pasy ru-
chu z rezerwą pod trzeci pas 
(w pasie dzielącym), dwa 
węzły drogowe: Stara Wieś 
i Suchy Potok, a także inne 
drogi towarzyszące drodze 
ekspresowej oraz drogi ob-
sługujące tereny przyległe. 
Droga ekspresowa zostanie 
wyposażona w Miejsca Ob-
sługi Podróżnych, Obwód 
Utrzymania Drogi, urządze-
nia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, ochrony środo-
wiska oraz systemy odwod-
nienia i oświetlenia trasy.

Realizacja budowy dro-
gi ekspresowej S1 od węzła 
Kosztowy II w Mysłowicach 
do węzła Suchy Potok w Biel-
sku-Białej połączy istniejące 
odcinki S1 z Bielska-Białej 
w kierunku Zwardonia oraz 
trasę S52 z Bielska-Białej do 
Cieszyna z drogą S1 od Mysło-
wic w stronę Dąbrowy Górni-

czej i dalej – lotniska Katowice 
w Pyrzowicach oraz przylot-
niskowego węzła autostrady 
A1. Stanie się ona nie tylko 
ekspresowym połączeniem 
od granicy państwa w Zwar-
doniu do lotniska w Pyrzowi-
cach i autostrady A1, ale także 
ważnym połączeniem między-
narodowym. (r)
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ath

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do udziału w Dniach Otwartych ATH online. W tym roku 

wydarzenie, podczas którego zaprezentujemy ofertę studiów wyższych, odbędzie się w wyjątkowej 

formie – w całości wirtualnie. Do końca tygodnia, a więc piątku 26 czerwca, kandydaci na studia 

mają okazję poznać ofertę edukacyjną Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Dni Otwarte ATH online 
rozpoczęły się w poniedzia-
łek 22 czerwca w trybie onli-
ne. Bez wychodzenia z domu 
maturzyści będą mieli możli-
wość udziału w webinariach, 
które przybliżą charakterysty-
kę wszystkich oferowanych 
przez Akademię kierunków 
oraz perspektywy zatrudnienia 
po ukończeniu studiów. Będą 

mogli również wysłuchać opinii 
pracowników, studentów i ab-
solwentów.

– Dni Otwarte adresujemy 
do tegorocznych maturzystów, 
którzy dzięki spotkaniom on-
line dowiedzą się wszystkie-
go o studiach w Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. 
Podczas webinariów każdy 
z zainteresowanych będzie 

mógł zadać pytania dotyczą-
ce konkretnego kierunku stu-
diów, poznać wykładowców, 
studentów. Chcemy pokazać, 
że studia w Akademii to także 
szereg możliwości znalezienia 
interesującej pracy i rozwoju 
zainteresowań w Kołach Na-
ukowych. W organizację 
włączyły się wszystkie Wy-
działy Akademii, Samorząd 
Studencki oraz te jednostki, 
które na co dzień opiekują się 
studentami – mówi dr Anna 
Foltyniak-Pękala, Prorektor 
ds. Organizacji.

Wybór kierunku kształ-
cenia to jedna z najważniej-
szych decyzji w życiu. Warto 
poznać ofertę Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej i przekonać 
się, jakie możliwości daje 
podjęcie studiów na jedynej 
uczelni akademickiej na Pod-
beskidziu.

zachęcamy do zaPisów 
Na wEbiNaria Na stroNiE: 

www.dniotwarte. 
ath.bielsko.pl.

UczElNia PomogŁa
Wykładowcy i studenci 

wielu kierunków Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
w najgorszym okresie pande-
mii pomagali zgodnie ze swo-
imi możliwościami różnym 
środowiskom naszego regionu.

Prorektor ds. Studenckich 
i Kształcenia prof. ATH dr hab. 
inż. Tomasz Knefel oraz pro-
dziekan Wydziału Budowy Ma-
szyn i Informatyki dr inż. Jacek 
Rysiński uczestniczyli w podsu-
mowaniu ogólnopolskiej akcji 
„Politechniki pomagają”. Na 
spotkaniu online z udziałem 
ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego Wojciecha Murdz-
ka oraz wiceministrów Anny 
Budzanowskiej i Wojciecha 
Maksymowicza, zaprezentowali 
udział wydziału bielskiej uczel-
ni przede wszystkim związany 
z drukiem 3D.

Jak podkreśla dr inż. Jacek 
Rysiński, drukując potrzebny 
sprzęt i elementy kierowali się 
zapotrzebowaniem ze strony 
szpitali. Toteż oprócz oczywi-
stych produktów wykonywali 
również tzw. przejściówki, 
umożliwiające adaptację ma-
sek Subea na sprzęt ochrony 
osobistej, poprzez montaż 

filtrów przeciwbakteryjnych. 
Model opracowano wraz 
z pracownikami Pogotowia 
Ratunkowego w Żywcu. Po-
dobnie było ze złączkami fil-
trów stosowanych w maskach 
3M, regulatorami paska maski 
ochronnej czy przejściówkami 
do masek silikonowych Cli-
max 731 oraz Climax 732s. 
Z kolei pracownicy i studenci 
Wydziału Nauk o Zdrowiu 
ATH na prośbę wielu placó-
wek leczniczych włączyli się 
w szycie masek oraz fartu-
chów chirurgicznych.

Sprzęt wytworzony w Aka-
demii trafił przede wszystkim 
do placówek – głównie me-
dycznych – na terenie regio-
nu, w Bielsku, Buczkowicach, 
Jaworzu, Żywcu, Cieszynie, 
Czechowicach-Dziedzicach, 
Wilkowicach, Jasienicy, 
Pszczynie, ale też w Katowi-
cach, Krakowie czy Warsza-
wie.

Działania związane z dru-
kiem 3D zostały wyróżnione 
na stronie Ministerstwa. Tu też 
zostały opisane pozostałe dzia-
łania Akademii w ramach akcji 
#ATHpomaga, czyli szycie ma-
sek i fartuchów chirurgicznych.

kierunki Studiów i odpowiadające im webinaria  
w trakcie dni otwartych ath, przygotowane  

dla oSób zaintereSowanych Studiami:

wydziaŁ budowy  
maSzyn i inFormatyki
 automatyka  
     i robotyka
 zarządzanie  
     i inżynieria produkcji
 informatyka
 mechanika i budowa  
      maszyn

wydziaŁ inŻynierii 
materiaŁów,  
budownictwa  
i ŚrodowiSka
 budownictwo
 inżynieria środowiska
 inżynieria materiałowa
 ochrona środowiska

wydziaŁ zarządzania i 
tranSportu
 zarządzanie
 socjologia
 transport
 analityka i komunikacja  
     w biznesie

wydziaŁ humaniStyczno-
SpoŁeczny
 filologia hiszpańska
 filologia polska
 filologia angielska
 pedagogika

wydziaŁ nauk o zdrowiu
 pielęgniarstwo
 ratownictwo medyczne

proF. jaroSŁaw janicki,
rektor ath:

pracownicy i studenci naszej 
uczelni od początku zagrożenia 
epidemicznego z zaangażowaniem 
włączyli się w udzielanie pomocy. 
ta działalność była skierowana 
przede wszystkim na regionalne 
potrzeby, ale wiemy, że to, co wy-
konaliśmy, trafiało do potrzebują-

cych niemal w całej polsce. cieszy 
zwłaszcza, że pomoc okazała się 
rzeczywiście potrzebna. nie bez 
znaczenia było również to, że w tej 
akcji pokazaliśmy nie tylko solidar-
ność, ale też nasze największe atu-
ty – sprawną organizację, wiedzę, 
doświadczenie w poszczególnych 
branżach. chciałem podziękować 
całej naszej akademickiej społecz-
ności za to zaangażowanie.
cały czas obserwujemy rozwój 
pandemii i związanych z nią 
konsekwencji. choć najgorsze 
wydaje się być za nami, to jed-
nak zagrożenie ciągle istnieje. 
dalej więc w miarę naszych po-
trzeb będziemy uczestniczyć w 
tym zbiorowym wysiłku całego 
kraju w zwalczaniu samej pan-
demii, jak i jej skutków.

EksPrEs matUralNy
Akcją zorganizowaną pod-

czas pandemii był też Ekspres 
Maturalny, a więc pomoc ma-
turzystom w przygotowaniu 
do egzaminów oraz konwersa-
cje online w językach obcych 
zorganizowane przez Wydział 
Humanistyczno-Społeczny. 
Jak wyjaśnia dr Robert Pysz, 
prodziekan ds. studenckich 
Wydziału, tegoroczny Eks-
pres Maturalny odbywał się 
w szczególnej formie – w cało-
ści zrealizowany został zdalnie, 
z wykorzystaniem możliwości, 
jakie dają Internet i nowe me-
dia. – Nasi pracownicy przygo-
towali materiały multimedialne 
z wszystkich podstawowych 
przedmiotów egzaminacyjnych, 
dostępne dla każdego zaintereso-

wanego maturzysty przez prawie 
6 tygodni – mówi dr Pysz.

Ekspres Maturalny spotkał 
się z dużym zainteresowaniem, 
o czym świadczą nie tylko sta-
tystyki wejść na poszczególne 
strony przedmiotów – w ostat-
nim tygodniu przed maturą 
dochodziły one do 2000 wejść 
dziennie – ale również pozy-
tywne komentarze w mediach 
społecznościowych. Maturzy-
ści chętnie korzystali zarówno 
z możliwości rozmów w języ-
kach obcych poprzez Skype, 
śledzili na YouTube kursy 
rozwiązywania zadań matema-
tycznych czy interpretacji lektur 
szkolnych, pobierali też materia-
ły z innych przedmiotów, a przy-
gotowane w formie prezentacji.



NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

NajlEPszy kaNdydat
Nadchodzą opóźnione wybory prezydenckie. Zachęcając do jak najbardziej 
licznego udziału w głosowaniu przypominamy stanowisko Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” podjęte już 26 lutego 2020 roku, a 
dotyczące poparcia przez związkowców kandydatury Andrzeja Dudy w wyborach 

prezydenckich. Oto tekst tego dokumentu:

Mijające pięć lat prezydentury An-
drzeja Dudy były czasem dobrym dla 
Polski i dla „Solidarności”. W tym cza-
sie Prezydent Andrzej Duda zrealizo-
wał znakomitą większość związkowych 
postulatów, zapisanych w przedwy-
borczej Umowie Programowej, był 
też gwarantem skutecznego wprowa-
dzania w życie zmian, przeprowadza-
nych przez parlamentarną większość. 
Ludzie pracy doczekali się realizacji 
postulatów, które przez lata bez skutku 
zgłaszali poprzedniej ekipie rządowej. 
W trakcie swej kadencji Prezydent An-
drzej Duda był nie tylko rzecznikiem 
interesów ludzi pracy, ale także orę-
downikiem autentycznego dialogu spo-
łecznego.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” wyraża przekonanie, że 
Andrzej Duda jest najlepszym kandydatem 
w nadchodzących wyborach prezydenckich, 
kandydatem gwarantującym kontynuację działań 

dobrych dla naszej Ojczyzny i dla ludzi pracy. 
Apelujemy do członków i sympatyków NSZZ 
„Solidarność” o poparcie tej kandydatury (…).

w obroNiE cENtrUm dysPozycyjNEgo
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie 

NSZZ „Solidarność” z niepokojem i dezaprobatą 
odnosi się do projektu Ministerstwa Zdrowia, 
dążącego do likwidacji działającego przy Biel-
skim Pogotowiu Ratunkowym zintegrowanego 
Centrum Dyspozycyjnego.

W projekcie Ministerstwa na poziomie Wo-
jewództwa Śląskiego mają być pozostawione 
dwa ośrodki Dyspozycji Ratownictwa z siedzibą 
w Katowicach i Zabrzu. Górzysty i ze swej na-
tury skomplikowany teren Beskidów i terenów 
przyległych zostaje w ten sposób pozbawiony 
szybkiej, a co za tym idzie efektywnej pomo-
cy służb ratunkowych. Pomimo nowoczesnych 
form łączności i transportu, uważamy że w ta-
kim schemacie organizacyjnym, podkreślana 
przez nas efektywność działań służb ratownic-

twa zostanie obniżona i już obecnie na poziomie 
omawianego projektu ministerialnego nie może 
mieć akceptacji mieszkańców naszego regionu.

Uważamy, że tak skonstruowana mapa sta-
cji dyspozycyjnych stoi w sprzeczności z ideą 
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa obywa-
teli. Należy zadać pytanie, jakie racjonalnie 
i uzasadnione przesłanki kierowały twórcami 
tej koncepcji, tym bardziej, że obecnie bardzo 
dobrze funkcjonujące Bielskie Centrum Dys-
pozycyjne stało się po 2010 roku jednym z naj-
nowocześniejszych w kraju. Zachodzą zatem 
przesłanki ekonomiczno-społeczne, aby owe 
centrum nadal mogło wykonywać swoją misję 
wobec mieszkańców naszego regionu.

(Stanowisko Prezydium ZRP NSZZ „Soli-
darność” z 3.06.2020 r.)

PorozUmiENiE w mUNdUrowEj „s”
Przedstawiciele „Solidarności” Straży 

Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Policji podpisali 8 czerwca 
porozumienie o współpracy. – Wszędzie, poza 
strażakami, nasze struktury są dopiero w fazie 
organizacji, bo „Solidarność” w służbach mun-
durowych może działać dopiero od października 
ubiegłego roku. Na pewno potrzebna nam jest 
współpraca i wymiana doświadczeń – mówi 
Andrzej Kołodziejski z „Solidarności” Służby 
Więziennej, jeden z inicjatorów porozumienia.

Do spotkania związkowców z „Solidarności” 
służb mundurowych doszło 8 czerwca w Wiśle. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele pierwszych 
terenowych organizacji „Solidarności” działają-
cych w Straży Granicznej, Służbie Więziennej 
i Policji, a także reprezentacja Krajowej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Jeszcze niedawno „Solidarność” mogła istnieć 
tylko w straży pożarnej, w pozostałych służbach 
był tzw. monizm związkowy. – Tak naprawdę 

był to nie tyle monizm, co marazm związkowy. 
Dopiero wprowadzająca pluralizm związkowy 
nowelizacja ustaw o Policji, Straży Granicznej 
i Służbie Więziennej, która weszła w życie 27 
października ubiegłego roku, pozwoliła tworzyć 
struktury „Solidarności” w naszych służbach – 
tłumaczy Andrzej Kołodziejski. Dodaje, że 
podpisane porozumienie, choć bardzo ogólne, 
stwarza zręby przyszłej współpracy – wymiany 
doświadczeń, wspólnych działań i wystąpień.

Porozumienie podpisali (na zdjęciu od le-
wej): przewodniczący „Solidarności” Funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej w Białej Podlaskiej 
Tomasz Mickiewicz, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bar-
tłomiej Mickiewicz, przewodniczący „Solidar-
ności” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji 
Województwa Opolskiego Krzysztof Potaczek 
oraz Andrzej Kołodziejski, szef „Solidarności” 
Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Wię-
ziennej Okręgu Katowickiego.

– Szukam takich rozwiązań, które mogą przyciągnąć ludzi do związku. i chyba przynosi to pozytywne rezultaty, 
bo od 2014 r. nie było u nas spadku „uzwiązkowienia” – mówi marek bogusz, przewodniczący zarządu regionu 
podbeskidzie nSzz „Solidarność”, w rozmowie z marcinem koziestańskim.

myślę o rozwojU związkU

redakcja: jakie obecnie problemy, niezwiązane z 
pandemią koronawirusa, są w regionie podbeskidzie?
marek boguSz: „Solidarność” próbuje rozwiązać 
problem, jaki pojawił się z lotniczym pogoto-
wiem ratunkowym. Chodzi o to, żeby helikopter, 
który tymczasowo stacjonuje w Czechowicach-
-Dziedzicach, stacjonował tam na stałe. Jest to 
związane z rosnącą liczbą ludzi wychodzących 
w nasze góry nie tylko zimą, ale i latem. Pogo-
towie lotnicze nawet w 6 minut może dolecieć 
ze swojej bazy do miejsca wypadku w górach. 
Dlatego chcemy, żeby to pogotowie było u nas 
na co dzień.

Druga kwestia to sprawa likwidacji działa-
jącego przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym 
zintegrowanego Centrum Dyspozycyjnego. 
Ogromne środki pieniężne zostały wydane na 
nie w 2010 r. Jednak w tej chwili rząd chce, 
żeby na terenie województwa śląskiego były 
tylko dwie dyspozytornie – jedna w Katowi-
cach, a druga prawdopodobnie w Zabrzu. My 
uważamy, że mamy taką specyfikę górską, 
że ta dyspozytornia powinna jak najbardziej 
pozostać u nas. Przenoszenie jej do Katowic 
nie przyniesie żadnych efektów. Dlatego za-
równo Komisja Zakładowa, jak i Zarząd Re-
gionu wystosowały odpowiednie stanowiska 
w tych dwóch sprawach. Włączamy się w to, 
bo widzimy potrzebę działania na rzecz spo-
łeczeństwa na Podbeskidziu.

a jakie kłopoty przyniósł wam ze sobą koronawirus?
Jesteśmy dużym ośrodkiem przemysłu mo-

toryzacyjnego, a przez koronawirusa moto-
ryzacja przeżywa ogromny kryzys związany 
ze spadkiem produkcji. Niepokoi nas to, że 
pracodawcy sami mówią o braku zamówień. 
Co prawda nie ma jeszcze dużego wzrostu 

bezrobocia, bo w Bielsku straciło pracę ok. 
1000 osób, ale martwi nas, że już wkrótce 
może ruszyć lawina zwolnień. Kolejna waż-
na rzecz to problemy w czechowickiej ko-
palni Silesia, gdzie przerwano wydobycie. 
Kopalnia może zostać zlikwidowana, jeśli 
nie znajdą się inwestorzy. W tej chwili „So-
lidarność” zaangażowała się w poszukiwa-
nie inwestorów.

niemal co tydzień pytam przewodniczących o ich 
początki w „Solidarności”. a jak rozpoczęła się pana 
przygoda z „S”?

Gdy „Solidarność” powstawała, byłem 
jeszcze w liceum. Do związku zapisałem się 
w 1989 r., gdy pracowałem już w elektrocie-
płowni w Bielsku. W 1997 roku powstała or-
ganizacja związkowa w firmie Carbon Bielsko. 
Tam zostałem wybrany do komisji zakładowej 
jako sekretarz. Później zostałem tam wiceprze-
wodniczącym, a następnie przewodniczącym. 
W 2006 r. zostałem wybrany do Zarządu Re-
gionu Podbeskidzie.

Od 2007 do 2014 r. byłem odpowiedzialny 
za rozwój związku w regionie. To była praw-
dziwa szkoła życia. Dlatego też od 2014 r., gdy 
zostałem przewodniczącym ZR, robię wszystko 
z myślą o rozwoju związku. Szukam takich roz-
wiązań, które mogą przyciągnąć ludzi do związ-
ku. I chyba przynosi to pozytywne rezultaty, bo 
od 2014 r. nie było u nas spadku „uzwiązkowie-
nia”, a wręcz przeciwnie – same wzrosty.

jakie to rozwiązania?
Pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to wzmoc-

nienie działu prawnego. Nie zajmuje się on 
jedynie sprawami prawa pracy, ale też prywat-
nymi sprawami członków związku. Podjęliśmy 
decyzję, że nasi prawnicy będą reprezentować 
związkowców w ich osobistych sprawach, z któ-
rymi się do nas zwracają. Staramy się nie tylko 
pomagać w pisaniu pozwów, ale też reprezen-
tować naszych członków przed sądem. To jest 
nasza solidarność wyrażona wobec każdego 
członka związku.

Bardzo mocno rozbudowaliśmy też różne 
programy. Jako jedni z pierwszych mieliśmy 
zniżki w Lotosie dla naszych związkowców. 
Mamy też rabaty na siłownie, organizujemy 
wydarzenia rekreacyjne i sportowe. Staramy 
się oferować ludziom różne rozwiązania, by 
w jak największym stopniu mogli korzystać 
z przynależności związkowej.

przedruk z „tygodnika Solidarność”  
nr 25 z 19 czerwca 2020 r.



śp. ks. prałat zbigniew Powada (1946-2020)

ŻEgNamy NaszEgo kaPElaNa
W sobotę 19 czerwca zmarł w Bielsku-Białej ks. prałat Zbigniew Powada, emerytowany proboszcz ka-

tedralnej parafii św. Mikołaja, zasłużony kapelan i wierny przyjaciel „Solidarności”, odznaczony m.in. 

Krzyżem Wolności i Solidarności, uhonorowany najwyższym związkowym tytułem „Zasłużonego dla 

NSZZ Solidarność”.

Ks. prałat Zbigniew Powa-
da urodził się 23 lipca 1946 
r. w Dębowcu k. Skoczowa. 
Po ukończeniu Wyższego 
Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Krakowie przy-
jął święcenia 30 marca 1972 
r. w Katowicach. Pracował 
jako wikary w parafiach Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Jastrzębiu-Zdroju, św. Anto-
niego w Rybniku i Wszystkich 
Świętych w Pszczynie.

Do Bielska-Białej ksiądz 
Powada został skierowany 
w sierpniu 1982 r. Miał wtedy 
36 lat. Od razu poczuł (dosłow-
nie!) wielką politykę. Do swej 
nowej parafii przyjechał bo-
wiem 31 sierpnia i akurat trafił 
na rozpędzaną przez zomow-
ców manifestację podziemnej 
„Solidarności”, zorganizowaną 
w drugą rocznicę podpisania 
Porozumień Sierpniowych. 
– Po rozpakowaniu walizek 
wyszedłem rozejrzeć się po 
okolicach kościoła. Nagle wo-
kół mnie zaczęli przebiegać 
jacyś ludzie. Było ich z mi-
nuty na minutę coraz więcej. 
Po chwili na plac przyjechały 
wozy z zomowcami i zaczęło 
się pałowanie. Nie miałem po-
jęcia, że tak to kończy się biel-
ska manifestacja zwolenników 
„Solidarności”, rozpoczęta przy 
bialskim kościele Opatrzności 
Bożej. Po chwili wokół kościo-
ła było siwo od gazów łzawią-
cych. Uciekłem na probostwo 
i długo jeszcze płakałem rzew-

nymi łzami, podobnie jak i inni 
księża, bo także w naszych po-
kojach było mnóstwo gryzą-
cego gazu. Takie to było moje 
pierwsze spotkanie z Bielskiem 
i podbeskidzką „Solidarnością” 
– wspominał po latach ks. Zbi-
gniew Powada. 

Rok później został mia-
nowany proboszczem parafii 
św. Mikołaja. Wkrótce za-
częło tam działać Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy, skupiające 
przede wszystkim działaczy 
zdelegalizowanej „Solidar-
ności”. – Zastanawiałem się 
nad poszerzeniem form pracy 
duszpasterskiej. M.in. myśla-
łem o możliwości powołania 
czegoś w rodzaju duszpaster-
stwa robotniczego. To miało 
działać w ramach katechez 
dla dorosłych. Jak z nieba 
spadli mi ludzie, którzy nie-
spodziewanie przyszli do 
mnie jako do nowego pro-
boszcza z prośbą o utworze-
nie duszpasterstwa pracy. To 
byli między innymi Andrzej 
Grajewski, Piotr Wojciechow-
ski i Mirosław Styczeń. Tak 
powstało Duszpasterstwo Lu-
dzi Pracy. Już nie pamiętam, 
kto zaproponował tę nazwę, 
ale wrosła ona w historię tej 
parafii i podbeskidzkiej „So-
lidarności”, gdyż to głównie 
działacze tego zdelegalizowa-
nego związku stanowili trzon 
duszpasterstwa – opowiadał 
ksiądz Powada w jednym 
z wywiadów.

Podkreślał przy tym zawsze, 
że podstawowym celem tego 
duszpasterstwa było pogłębia-
nie wiedzy religijnej i formacja 
duchowa. Były konferencje na 
tematy religijne, poświęcone 
Pismu Świętemu, nauczaniu 
społecznemu Kościoła czy 
encyklikom Ojca Świętego. 
Odbywały się też spotkania 
z gośćmi, wśród których byli 
zarówno teologowie, jak i dzia-
łacze społeczni i polityczni. 

W ramach duszpasterstwa była 
także prowadzona działalność 
kulturalna: koncerty, prelekcje, 
wystawy, a nawet spektakle. 
Równolegle w trakcie spotkań 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
jego uczestnicy dyskretnie 
zbierali składki na działalność 
podziemnej „Solidarności”, 
rozprowadzali wydawane 
poza cenzurą książki i gazetki. 
Z czasem zebrania duszpaster-
stwa przeniosły się do salki na 
dzwonnicy kościoła świętego 
Mikołaja. W środowisku mó-

wiło się wtedy o „spotkaniach 
na wieży”…

Służba Bezpieczeństwa 
oczywiście wiedziała o działal-
ności księdza Powady i o tym, 
co dzieje się w trakcie spotkań 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 
Sprawa przeciwko księdzu 
nosiła kryptonim „Katedra” 
(choć kościół św. Mikołaja 
katedrą stał się dopiero kilka 
lat później!). W bezpośrednim 
otoczeniu kapłana działało kil-

ku tajnych współpracowników. 
Znane są ich pseudonimy: Ozy-
rys, Zenon, Michał…

Bezpieka próbowała też 
zwerbować księdza Powadę 
na swojego informatora. Za-
dania tego podjął się młody 
inspektor SB, niejaki Krzysztof 
Wiewióra. – Często przycho-
dził do mnie próbując dysku-
tować na różne tematy. Trochę 
wstyd przyznać, ale z mojego 
powodu te spotkania kończyły 
się zawsze pyskówkami. Nie 
oszczędzałem tego człowieka, 

nie zamierzałem z nim prowa-
dzić żadnych dyskusji. Do naj-
gorszej awantury doszło, gdy 
za którymś razem zasugerował 
mi, że mogą mnie zniszczyć 
w oczach parafian. Nawet nie 
powtórzę, co mu wówczas 
powiedziałem – wspominał 
po latach ksiądz Powada. Po 
tej awanturze esbek poinfor-
mował swych przełożonych 
o rezygnacji z werbunku biel-
skiego proboszcza.

Władze nie szczędziły księ-
dzu Powadzie szykan i zwy-
kłych złośliwości. Na co dzień 
otoczony był donosicielami, 
którzy informowali o każdym 
jego kroku, każdej rozmowie, 
każdym gościu. Próbowano 
znaleźć na niego jakikolwiek 
haczyk – obyczajowy, gospo-
darczy, kryminalny. Bez skut-
ku… Potrafiono dokuczać mu 
także w inny sposób. Uczest-
nicy pielgrzymki do Rzymu, 
zorganizowanej niedługo po 
zniesieniu stanu wojennego, 
pamiętają jak na polsko-cze-
chosłowackiej granicy zabrano 
księdza Powadę na upokarza-
jącą rewizję osobistą. Funkcjo-
nariusze dokładnie przeszukali 
także cały jego bagaż, grzebali 
nawet w komunikantach…

Po upadku komunizmu 
ksiądz Powada nie zrezygno-
wał z prowadzenia Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy. Był także 
kapelanem bielskiego Klubu 
Inteligencji Katolickiej. Co 
więcej: w latach dziewięćdzie-
siątych został także kapelanem 
podbeskidzkiej „Solidarności”, 

przejmując tę funkcję od sędzi-
wego księdza Józefa Sanaka. 
To z jego inicjatywy w jed-
nym z okien katedry znajduje 
się okazały witraż z wizerun-
kiem błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki, ufundo-
wany przez podbeskidzkich 
związkowców. Także w latach 
dziewięćdziesiątych w swym 
kościele (podniesionym w 1992 
r. do godności katedry) zaczął 
odprawiać comiesięczne msze 
za Ojczyznę. Nieustannie pod-
kreślał, że Polsce jest wciąż 
potrzebna modlitwa i Boża 
opieka. Ostatnią mszę za Oj-
czyznę odprawił w niedzielę 
14 czerwca br. – pięć dni przed 
swą nagłą śmiercią.

Służba Ojczyźnie i „Solidar-
ności” była tylko niewielkim 
wycinkiem działalności księ-
dza Powady w jego kapłańskim 
życiu. Na pierwszym miejscu 
była zawsze praca duszpaster-
ska, służba Bogu i ludziom.

Odszedł do Domu Ojca 
w piątek 19 czerwca, w uro-
czystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i równocześnie 
w Światowy Dzień Modlitw 
o Uświęcenie Kapłanów…

  
W 2005 r. ks. Zbigniew 

Powada został uhonorowa-
ny tytułem „Zasłużony dla 
Solidarności Podbeskidzia”, 
a dziewięć lat później Krajo-
wy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” przyznał mu 
najwyższe związkowe wyróż-
nienie – tytuł „Zasłużonego dla 
NSZZ Solidarność”. W 2009 
r. prezydent Lech Kaczyński 
przyznał mu Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski. 
Z kolei decyzją prezydenta An-
drzeja Dudy w ubiegłym roku 
został odznaczony Krzyżem 
Wolności i Solidarności, a w 
lutym br. Medalem 100-lecia 
Odzyskanej Niepodległości.

artur kaSprzykowSki
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podczas jednej z katedralnych mszy za ojczyznę – czerwiec 2016 r.

ks. powada z kopiami esbeckich akt na jego temat (2009 r.).

modlitwa na rozpoczęcie obrad komisji krajowej nSzz „S” – Szczyrk, 
25 kwietnia 2019 r.

w 2014 roku ks. zbigniew powada otrzymał tytuł „zasłużony dla nSzz 
Solidarność”.

prezes ipn jarosław Szarek wręcza ks. powadzie krzyż wolności i 
Solidarności (2019 r.).

Spotkanie opłatkowe podbeskidzkich związkowców – grudzień 2017 r.

w lutym br. ks. powada został uhonorowany medalem 100-lecia 
odzyskanej niepodległości.
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wotUm zaUfaNia i raPort starosty
Radni jednogłośnie prze-

głosowali wotum zaufania 
dla Zarządu Powiatu. Na sesji 
Rady Powiatu przedstawio-
no również raport o stanie 
powiatu za 2019 r.

Przybywa mieszkańców 
powiatu, przybywa też funk-
cjonujących na tym terenie 
podmiotów gospodarczych. 
Na koniec ub.roku w po-
wiecie bielskim zameldo-
wanych było prawie 166 
tysięcy ludzi! Co cieszy, ta 
liczba stale rośnie od po-
nad 20 lat. W 2019 r. zare-
jestrowało się ponad 1400 
nowych podmiotów  gospo-
darczych, co z kolei świad-
czy o tym, że osiedlają się 
tutaj ludzie przedsiębiorczy.

Rada Powiatu pozytywnie 
zaopiniowała także sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 

poprzedni rok i udzieliła abso-
lutorium Zarządowi Powiatu. 
Tu także radni byli wyjątkowo 
jednomyślni. Miniony rok za-
kończył się nadwyżką w bu-
dżecie 7,7 mln zł. Dochody 

wyniosły powyżej 149 mln zł, 
po stronie wydatków skończy-
ło się na kwocie prawie 141,5 
mln zł. Najwięcej pieniędzy 
wydano na inwestycje drogo-
we – ok. 44 mln zł. (mF)

powiat bielski

most dla Porąbki
Umowę na dofinansowanie dokumentacji na budowę mostu na rzece Sole w Porąbce podpisano w 

Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Nowa dwujezdniowa przeprawa zastąpi tymczasową kładkę,  

na której obowiązuje ruch wahadłowy i ograniczenie tonażowe.

Z programu „Mosty dla 
Regionów” gmina Porąb-
ka otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 80 proc. kosztów 
dokumentacji – ponad 145 tys. 
zł z budżetu państwa. Prace 
planistyczne mają się zakoń-
czyć do końca roku. Nowym 
mostem mamy przejechać za 
2-3 lata. Jego wartość szaco-
wana jest na ok. 18 mln zł. 
Dzięki udziałowi w rządowym 
programie samorząd będzie 
mógł się starać o dofinanso-
wanie także w wysokości 80 
proc. kosztów budowy w ra-
mach Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

– Mówimy o moście, któ-
ry łączy drogę powiatową 
z wojewódzką oraz dwa wo-
jewództwa: Śląsk i Małopol-
skę. Obecny obiekt wykonany 
został jeszcze w starym syste-
mie przez żołnierzy. Jak widać 
prowizorki wytrzymują bardzo 
długo, w tym przypadku aż 40 
lat – mówił starosta Andrzej 
Płonka, dziękując ministrom 
z Bielska-Białej o wsparcie 
jego zabiegów w celu pozy-

skania środków na to przed-
sięwzięcie.

Jak wyjaśnia Grzegorz 
Puda, wiceminister Funduszy 
i Polityki Regionalnej, nowy 
most będzie dwukierunkowy, 
wytrzyma przejazd nawet 
sprzętu ciężkiego, używanego 
przez wojsko i straż pożarną 
w przypadku powodzi.

– To kolejna dobra i ocze-
kiwana inwestycja w naszym 
regionie. Cieszę się, że w tym 
trudnym czasie pandemii inwe-
stycje drogowe są realizowane 
– powiedział Stanisław Szwed, 
wiceminister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, wspomi-
nając o kontynuacji pracy przy 
obejściu Węgierskiej Górki 

oraz rozstrzyganych przetar-
gach na budowę S 1 Bielsko-
-Biała – Mysłowice.

Obecny w starostwie Paweł 
Zemanek wójt gminy Porąbka 
mówił, jak ważna jest to in-
westycja w kontekście ewen-
tualnej powodzi. Dodał, że 
z budowy oprócz mieszkańców 
skorzystają także turyści. (mF)

obecny most został zbudowany jako tymczasowy cztery dekady temu.
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andrzej pŁonka,
starosta bielski:

wynik głosowań nie tylko zobo-
wiązuje, ale napełnia też rado-
ścią. Stanowi bowiem dobre pod-
sumowanie współpracy i zgody w 
zarządzie oraz jego współpracy z 
całą radą powiatu.
2019 rok na pewno był dobry 

pod względem gospodarczym. 
oczywiście, mamy wiele swoich 
uwarunkowań. uważamy, że po-
datek powinien być większy, bo 
zadania, które nakładane są na 
samorząd bardzo nas obciążają, 
a nie idą za nimi środki.
Słyszę, że powinniśmy być 
o d w a ż n i e j s i ,  a l e  z a w s z e 

mam w tyle głowy, że może 
być gorzej. to niestety teraz 
się dzieje – upadają firmy, 
zwalniani są pracownicy. to 
wszystko będzie wiązało się z 
podatkami, z których wpływy 
do budżetu powiatu na pew-
no będą mniejsze, a przecież 
zadania zostają.

jednym z punktów sesji była prezentacja starosty andrzeja płonki, 
dotycząca raportu o stanie powiatu.

Nowa karEtka 
Pogotowia

Blisko pół miliona złotych 
dofinansowania pozyskało 
z funduszy unijnych i budżetu 
państwa Bielskie Pogotowie 
Ratunkowe na nowoczesny 
ambulans i specjalistyczne 
wyposażenie. Pojazd dotarł 
już do Bielska-Białej. 

– Warto podkreślić, że 
medyczny system ratun-
kowy w naszym regionie 
wzmacniamy od wielu 
lat, dlatego dzisiaj należy 
do jednych z najlepszych 
w kraju – mówi starosta 
Andrzej Płonka.

Ambulans marki Volks-
wagen jest wyposażony 
w defibrylator transporto-
wy, respirator transportowy, 
ssak przenośny i nosze. –To 
będzie jedna z ostatnich ka-

retek „S”, a więc z lekarzem 
na pokładzie. Będzie obsłu-
giwała miasto Bielsko-Biała 
– zapowiada Wojciech Wa-
ligóra, dyrektor Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowego.

To drugi nowy pojazd, 
o który wzbogacił się tabor 
jednostki w tym roku. Plany 
dyrekcji są odważne, Pogo-
towie chce zakupić w sumie 
4 nowe ambulanse.  

Przy tej okazji udało się 
też pozyskać refundację na 
tzw. Bio-Bag, czyli komorę 
do transportu osób zakażo-
nych lub podejrzewanych 
o zakażenie, którą BPR ku-
piło na początku walki z pan-
demią koronawirusa. Wkład 
własny do tych zakupów to 
ponad 25 tys. zł. (mF)

trwa Nabór do szkóŁ śrEdNich
Szkoły średnie na tere-
nie powiatu bielskiego 
rozpoczęły rekrutację do 
klas pierwszych.

Technik ekonomista to 
nowy kierunek, który otwiera 
Zespół Szkół Technicznych 
i Licealnych im. S. Staszica 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Młodzież w tej kla-
sie rozpocznie naukę we 
wrześniu. W Powiatowym 
Zespole Placówek – Szko-
le Mistrzostwa Sportowego 
Szczyrk z siedzibą w Bucz-
kowicach szukają  także 
chętnych do uprawiania 
snowboardu. 15 czerwca ru-
szył nabór do szkół ponad-
podstawowych. W czterech 
szkołach, prowadzonych 

przez Powiat Bielski czeka 
ponad 200 miejsc.

W Zespole Szkół „Silesia” 
w Czechowicach-Dziedzicach 
w 5-letnim technikum są czte-
ry kierunki: technik reklamy, 
technik informatyk, technik 
fotografii i multimediów oraz 
technik elektryk. W ZSTiL, 
zlokalizowanym w tym sa-
mym kompleksie oświatowym 
przy ul. Traugutta w Czecho-
wicach, oprócz nowości mło-
dzież ma do wyboru aż osiem 
kierunków, w tym technik 
mechatronik, technik logistyk 
czy mechanik.

Kszta łcą  s ię  tu  także 
przyszli fryzjerzy, handlow-
cy, informatycy, pracowni-
cy branży hotelarskiej oraz 
technicy żywienia i usług 

gastronomicznych. Warto 
sprawdzić także propozycje 
kierunków 3-letniej szkoły 
branżowej I stopnia w „re-
sortówce”. Do wyboru m.in. 
blacharz i lakiernik samo-
chodowy, murarz-tynkarz, 
stolarz, kelner i cukiernik.

Jeś l i  uczn iowie  VI I I 
klas szkół podstawowych 
myślą o liceum, to zapra-
sza czechowickie Liceum 
Ogólnokształcące im. M. 
Skłodowskiej-Curie. Do wy-
boru są klasy o profilu ma-
tematycznym, biologicznym 
i humanistycznym.

Młodzi ludzie,  którzy 
przepadają za sportami zi-
mowymi, powinni zwrócić 
uwagę na ofertę Powiatowe-
go Zespołu Placówek – Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego 
Szczyrk. W SMS-ie uczą się 
przyszli mistrzowie skoków 
narciarskich, kombinacji nor-
weskiej, narciarstwa alpej-
skiego, biegów narciarskich 
oraz snowboardu.

Szczegóły naboru można 
znaleźć na stronach interne-
towych każdej placówki. Na 
fanpage’u Starostwa Powia-
towego na Facebooku za-
mieszczono dodatkowo ofertę 
każdej ze szkół. (mF)
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gmina bestwina

zE wsParciEm do kaNiowa
Znacznych zniszczeń dokonała trąba powietrzna, która 7 czerwca przeszła przez kilka ulic w Kaniowie. Z potrzebną pomocą w tej trudnej sytuacji  

niemal natychmiast pospieszyła lokalna społeczność.

Tragicznego popołudnia 
w Kaniowie nic nie zapowia-
dało. W niedzielę 7 czerwca 
było ciepło i pogodnie, a za-
powiadane burze nie miały być 
nadmiernie intensywne. Wy-
starczyło jednak kilkanaście 
sekund krótko po godzinie 14, 

by mieszkańcy ulic Danko-
wickiej, Sosnowickiej, Grobli 
Borowej, Torowej i Jasnej 
przeżyli chwile grozy. Jak pod-
kreślali świadkowie zdarzenia, 
trąba z ogromnym impetem 
zgarniała wszystko, co napo-
tkała na swojej drodze. Tak też 

uszkodzeniom uległo ponad 20 
budynków mieszkalnych i go-
spodarczych, ucierpiały rów-
nież linie energetyczne, garaże, 
samochody i drzewa. – Skala 
zniszczeń, jakie zastaliśmy po 
przybyciu na miejsce, robi-
ła niestety wrażenie. Na całe 
szczęście w tej całej tragedii 
nikt z mieszkańców nie ucier-
piał – wspomina Artur Be-
niowski, wójt gminy Bestwina.

Co istotne, w przypad-
ku kilku domostw doszło 
do zerwania całych dachów, 
a nawet naruszenia konstruk-
cji budynków. W pierwszej 
kolejności konieczne było 
więc przeprowadzenie zabez-
pieczenia domów, zwłaszcza 
przy prognozach zwiastujących 
opady deszczu. W te działania, 
podobnie jak i związane z po-
rządkowaniem okolic, gdzie 
żywioł wyrządził najwięk-
sze szkody, zaangażowały 
się liczne zastępy strażaków, 
policjanci, także mieszkańcy 
bezinteresownie ruszyli z są-
siedzką pomocą.

Na miejscu zdarzenia za-
braknąć nie mogło gminnych 
władz z wójtem Arturem Be-
niowskim na czele, również 
służb wojewody śląskiego 

i starosty bielskiego. – Do-
cieraliśmy błyskawicznie do 
kolejnych rodzin. Chcieliśmy 
zapoznać się z tymi najpilniej-
szymi potrzebami, czy to ma-
terialnymi, czy też w zakresie 
pomocy psychologicznej – tłu-
maczy wójt.

Także następne dni po tra-
gedii w Kaniowie były bar-
dzo intensywne. Niezmiennie 
pracowano nad usuwaniem 
widocznych wciąż skutków 
nawałnicy, prócz miesz-

kańców ważnego wsparcia 
w postaci niezbędnego sprzę-
tu udzieliły lokalne firmy. 
Gmina zadbała z kolei o to, 
by w poniedziałek z samego 
rana podstawione zostały kon-
tenery na materiały zalegające 
przy ulicach i domostwach, 
a na miejsce zdarzenia do-
tarł rzeczoznawca.

Jednocześnie błyskawicz-
nie uruchomiona została za 
pośrednictwem wojewody 
zapowiadana pomoc rządo-

wa. Do 48 godzin od klęski 
mieszkańcy otrzymali zapo-
mogi, kilka dni później zaś 
znaczące fundusze remonto-
we. We wnioskowaniu o nie, 
pomagając w wypełnieniu sto-
sownej dokumentacji, poszko-
dowanych wsparli pracownicy 
Urzędu Gminy.

Warto nadmienić, że trąba 
powietrzna niemal w tym sa-
mym rejonie Kaniowa przeszła 
już w przeszłości. Było to 29 
lipca 2006 roku. (ma)

z pomocą poszkodowanym na kilku ulicach kaniowa pospieszyli sąsiedzi i gminne służby.
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artur beniowSki,
wójt gminy bestwina:

niestety już kolejny raz przeko-
naliśmy się, że człowiek nie ma 
wpływu na wszystko, co dzieje 
się wokół niego. nieodgadniona 
przyroda dała znać o sobie i wy-
starczył tak naprawdę krótki mo-
ment, aby znajome nam przecież 
okolice kaniowa zmieniły się nie 
do poznania. Żaden z mieszkań-

ców nie został poszkodowany i to 
niewątpliwy pozytyw w tej całej 
tragedii. ale ich dobytek został 
w znacznej mierze naruszony, 
co oznacza, że potrzebny będzie 
czas, aby powrócili do swojej co-
dzienności.
klęska, jaka naszą społeczność do-
tknęła, pokazała też, jak bardzo 
potrafimy w trudnych chwilach 
się jednoczyć. i tutaj należą się 
ogromne słowa podziękowa-
nia i wdzięczności pod adresem 
mieszkańców kaniowa, a także 
pozostałych sołectw, czy wszelkich 
służb działających w pocie czoła 
na miejscu zdarzenia, wreszcie 
parlamentarzystów, samorządow-
ców, pomagających w tej ciężkiej 
sytuacji na miarę faktycznych 
możliwości. mam przekonanie, że 
jako gmina zrobiliśmy również co 
w naszej gestii, aby pomóc rodzi-
nom dotkniętym niszczycielskim 
żywiołem.

miEjsca atrakcji dostęPNE

W pierwszej połowie czerw-
ca, co istotne z zachowaniem 
obowiązujących norm bezpie-
czeństwa, otwarte zostały obiek-
ty chętnie odwiedzane nie tylko 
przez mieszkańców gminy Be-
stwina.

Wraz z łagodzeniem ob-
ostrzeń w skali kraju zapadła 
decyzja o ponownym urucho-
mieniu Ośrodka Rekreacji 
i Sportów Wodnych w Ka-
niowie wraz z całą jego in-
frastrukturą. Już pierwszego 
dnia funkcjonowania, a więc 
w Boże Ciało, nie brakowało 
osób, które przy sprzyjającej 
aurze skorzystały z możliwości 
wypoczynku w tym popular-
nym miejscu. Wybierając się 
do Kaniowa pamiętać należy, 
że na terenie obiektu m.in. 
obowiązuje zasada zachowania 

dystansu społecznego, wskaza-
na jest częsta dezynfekcja rąk, 
a jednocześnie w kompleksie 
nie może przebywać więcej niż 
150 osób.

Jeszcze wcześniej Muzeum 
Regionalne im. ks. Z. Bubaka 
w Bestwinie poinformowa-
ło o otwarciu Parku Miniatur 
i Pasieki Słowiańskiej. To tu 
znajdują się efektowne modele 
najważniejszych budowli gminy, 
jak również unikatowa ekspo-
zycja gospodarki pasiecznej, 
jaka prowadzona była w daw-
nych czasach.

– Pamiętajmy, że miejsca te 
są już ogólnodostępne, ale ko-
rzystać z nich trzeba w sposób 
rozsądny, stosując się do zaleceń 
i wymogów bezpieczeństwa – 
zaznacza wójt gminy Artur Be-
niowski. (r) 

drogi  
i klUb
Istotne zadania inwestycyj-
ne, zwłaszcza te zmierzające 
do poprawy infrastruktury 
drogowej, kontynuowane są 
w gminie Bestwina.

Już tej jesieni mieszkańcy 
Janowic będą mogli poruszać 
się nowym chodnikiem. Po-
wstaje on na ul. Janowickiej na 
odcinku długości ok. 1,5 km, 
od kościoła w kierunku Hałc-
nowa, aż do zakrętu w rejonie 
leśniczówki. Środki na inwe-
stycję, stanowiącą kontynuację 
budowy chodnika od Bestwiny 
do Janowic, pochodzą z budże-
tu Gminy. – W pobliżu ruchli-
wej drogi przedłużony chodnik 
zdecydowanie poprawi bez-
pieczeństwo – mówi wójt Ar-
tur Beniowski.

Dobiegło tymczasem końca 
wykonanie nakładek asfalto-
wych na kolejnych gminnych 
ulicach. Przejechać już można 
odnowionymi ul. Plebańską 
i Cyprysową w Bestwinie oraz 
ul. Ludową w Kaniowie. Przy 

okazji tych zadań drogowych 
poprawiono stan poboczy, 
a gdzie to konieczne wyregulo-
wane zostały także studzienki.

Od jesieni ub.roku kontynu-
owana jest za to modernizacja 
drogi powiatowej ul. Krakow-
skiej w Bestwinie. To kolejny 
odcinek przebudowy dłuższej 
trasy, prowadzącej od granicy 
z Czechowicami-Dziedzicami 
w kierunku Dankowic w gmi-
nie Wilamowice. Szeroko 
zakrojona inwestycja realizo-
wana jest wspólnie z Powiatem 
Bielskim, a zakres prac obej-
muje nie tylko remont samej 
nawierzchni, ale także wy-
konanie chodników i remont 
obiektów mostowych.

Prócz zadań drogowych 
na szczególne odnotowa-

nie zasługuje postępująca 
budowa klubu dziecięcego 
w Kaniowie. Istniejące tu 
przedszkole zostanie roz-
budowane o zupełnie nowy 
blok. W nim zmieści się sala 
na codzienne zajęcia małych 
użytkowników placówki, 
a także szatnie i sanitariaty. 
Łącznie przewidziano miejsce 

dla 30 dzieci w wieku od 1 do 
3 lat. W kaniowskiej placówce 
przeprowadzone będą również 
prace w części już istniejącej, 
a mające wpłynąć na poprawę 
logistyki funkcjonowania ca-
łości obiektu.

Klub dla dzieci w Kanio-
wie, który działalność roz-
pocznie w styczniu 2021 roku, 
będzie pierwszym tego rodzaju 
miejscem o charakterze pu-
blicznym nie tylko na terenie 
gminy, ale i całego powiatu. – 
Dla nas szczególną wartością 
jest to, że klub będzie służył 
wszystkim mieszkańcom gmi-
ny. Rodzice najmniejszych 
dzieci pozostawią swoje pocie-
chy pod fachową opieką, w do-
datku w placówce spełniającej 
najwyższe standardy – podkre-
śla Artur Beniowski. (m)
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w kaniowie powstaje pierwszy na terenie gminy publiczny klub dla 
maluchów.

trwa budowa chodnika przy głównej ulicy w janowicach.
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ekologia

skąd PiENiądzE Na darmowE ogrzEwaNiE?
kocioŁ Eco PowEr + fotowoltaika?

Odpowiedź jest dość prosta. Tych pieniędzy nie trzeba szukać, bo... sam je masz. Popatrz drogi Czytelniku na grafiki, tam jest to właściwie zaprezentowane.

By może bardziej szcze-
gółowo to opisać i wytłuma-
czyć, warto się zastanowić, 
na co tak faktycznie wyda-
jesz pieniądze, by w domu 
było ciepło i by mieć w kra-
nach ciepłą wodę do mycia. 
Odpowiesz, że np. na wę-
giel, bo tym palisz w kotle. 
Patrząc na to w perspekty-
wie wieloletniej, wydajesz 
nie tylko na ten węgiel, ale 
i wcześniej wydałeś na ko-
tłownię, kominy, wydajesz 
cyklicznie na kominiarza. 
Wcześniej wydałeś na in-
stalację i sam kocioł (może 
już kilka razy, gdy dom i in-
stalacje co/cwu ma więcej 
lat). Zapewne nie liczysz 
też swojej pracy przy obsłu-
dze tego kotła (węgiel, po-
piół, obsługa, czyszczenie, 
może jakieś naprawy). Jak 
widać, kosztów tych było 
i jest dość sporo. A gdyby 
policzyć je szczegółowo, 
będzie to o wiele więcej niż 
tylko roczny koszt samego 
węgla – opału.

Nie  namawiamy,  a le 
może warto wziąć kawałek 
kartki, czy otworzyć plik 
.xls i po prostu policzyć 
ile np. w okresie 10-15 lat 
kosztowało to ogrzewanie 
(przy okazji sprawdź, ile 
podrożał węgiel) i ciepła 
woda w domu. I jaki to był/
jest faktyczny, średniorocz-

ny koszt. Wyjdzie jakaś 
kwota X, czyli ile rok w rok 
wydawano pieniędzy. Co 
istotne – nie zastanawiałeś 
się „skąd je wziąć” – musia-
ły być, bo inaczej by było 
zimno w domu i z myciem 
też byłyby kłopoty.

Teraz wyobraź sobie, że 
następuje zmiana – przy-
chodzi  f i rma i  montuje 
u Ciebie dobrany do para-
metrów domu (i komfor-
tu mieszkańców) kocioł 
elektrodowy ECO POWER 
oraz zasilającą ten kocioł 
fotowoltaikę. Jedno i drugie 
działać będzie niejako bez-
obsługowo ok. 25 lat. Koszt 
tego „cuda” z montażem 
i sterowaniem wyniesie Y. 
Ten montaż to żaden wiel-
ki remont – po prostu wy-
montowany zostanie stary 
i spory kocioł węglowy. A w 
to miejsce zostanie wpięty 
niewielki (mniej więcej 
wielkości mikrofalówki), 
ładny elektryczny kocioł 
ECO POWER.

Co będzie „jutro”? Ano 
nic. Dalej będzie... ciepło 
w domu i ciepła woda w kra-
nie. Zmieni się może tyle, że 
nie będzie trzeba tego obsłu-
giwać. Pomyśl teraz sobie, 
ile razy Cię wkurzało to, że 
trzeba iść napalić w piecu, 
dołożyć węgla, wynieść po-

piół, wyczyścić kocioł, itd. 
Będzie Ci tego brakowało?!

No dobra, a co z koszta-
mi tego zakupu, a więc z tą 
kwotą Y? Też nic. No prze-
cież... masz te pieniądze. 
To jest to X, czyli to, co rok 
w rok zawsze miałeś i się 
nad tym nie zastanawiałeś, 
bo musiały te pieniądze być. 
Tymi pieniążkami będzie 
płacona... rata od kwoty Y.

Mało tego, by zmniejszyć 
tę kwotę Y, spokojnie mo-
żesz skorzystać z zewnętrz-
nego wsparcia – obecnie 
obowiązujących, m.in. rzą-
dowych projektów typu: 
„Czyste powietrze”, „Mój 
prąd”, odpisy podatkowe na 
termomodernizację, itp. To 
niebagatelne kwoty, które 
mogą tę wielkość Y zmniej-
szyć – jak w znanej rekla-
mie – nawet o połowę. Co to 
znaczy dla Ciebie? Ano to, 
że może Ci się ta inwestycja 
spłacić w kilka lat – np. 3-4. 
Ciągle miej w pamięci, że... 
masz te pieniądze, bo to jest 
to, co wcześniej rok w rok 
wydawane było „na ogrze-
wanie” (np. na zakup węgla 
i nie tylko).

Popatrz teraz, albo zno-
wu użyj kartki, co się będzie 
dziać po spłacie, po tych kil-
ku latach. Jako, że ani ko-

miniarz, ani zakup nowego 
kotła, ani żaden inny koszt 
nie będzie Cię interesował 

w kwestii ogrzewania i cie-
płej wody, to policz sobie ile 
zaoszczędzisz, gdy zestaw: 
kocioł ECO POWER + fo-
towoltaika będzie działać te 
ok. 25 lat. Zaoszczędzisz, 
bo po spłacie, ogrzewanie 
i ciepłą wodę będziesz mieć 
praktycznie ZA DARMO. 
No bo przecież Słońce bę-
dzie zasilać Twoje co/cwu.

To, że „przy okazji” re-
zygnacji z węgla i przejścia 
na ECO POWER + PV, 
przejdziesz na 100% ekolo-
giczny system grzewczy, to 
już faktycznie „przy okazji”. 
To, że i Twoi sąsiedzi mogą 
zrobić to samo i tym spo-
sobem postaracie się o brak 
smogu w okresie grzew-
czym, to już za to dzieci 
i wnuki będą dziękować. 
O wójcie czy burmistrzu 
nie wspominając.

Podoba Ci się ten sposób 
na „święty spokój”, komfort, 
darmowe ogrzewanie i 100% 
eko? Nie czekaj, bo... nie 
ma na co. A nawet może się 
zdarzyć, że po „Covidtime” 
np. rząd zechce oszczędzać 
i wycofa te czy inne dota-
cje? Poza tym – im później 
dokonasz zmian, tym dłu-
żej będzie trzeba ponosić 
te koszty X (łącznie z np. 
drożejącym węglem, komi-
niarzem czy może nowym 
kotłem). Im wcześniej się 
zdecydujesz – tym szybciej 
spłacisz inwestycję i za-
czniesz oszczędzać na dar-
mowym ogrzewaniu.

Spokojnie sobie to policz 
raz jeszcze i... zadzwoń do 
nas już dzisiaj. Zamontuje-
my! I kocioł ECO POWER, 
i fotowoltaikę.

KontaKt: tel. 601 409 491

e-mail: adam.kowalik@KotlyEcoPower.com
Facebook - https://link.do/SSXQ4

WWW - https://kotlyecopower.com

reklaMa
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gmina jasienica

tęŻNia solaNkowa gotowa
W lipcu ruszy tężnia 

solankowa,  zbudowana 
w kompleksie sportowo-re-
kreacyjnym Drzewiarza.

Przypomnijmy, jeszcze 
pod koniec ub.roku zakończy-
ła się budowa tężni solanko-
wej. Z powodu zimowej aury 
jej regularne uruchomienie 
przełożono na wiosnę tego 
roku, a wtedy okazało się to 
niemożliwe ze względu na 
zagrożenie epidemiczne. – 
Cieszymy się, że już w naj-
bliższych tygodniach tężnia 
ruszy, stając się bez wątpienia 
kolejną atrakcją naszej gminy 
– wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna.

Tężnia ma kształt re-
gularnego sześcioboku, 
pośrodku stanęła kolumna 
z tarniny. To po niej bę-
dzie przepływać solanka, 
wytwarzając wokół obiek-
tu korzystny mikroklimat, 
odpowiedni dla inhalacji. 
Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, wykorzystana 
zostanie solanka z Zabłocia 
w pobliskiej gminie Stru-
mień. Dodaje, że to jedna 
z najlepszych tego typu 
solanek na świecie, zawie-
ra rekordową ilość jodu, 
stężenie dochodzi do 140 
mg na litr. Solanka z tego 
samego źródła tryska z fon-

tanny, zbudowanej dwa lata 
temu na skwerze przy Urzę-
dzie Gminy.

Wokół tężni powstał bru-
kowany deptak, który pozwoli 
na lecznicze i profilaktyczne 
spacery inhalacyjne. Zain-
stalowano także ławki, które 
mają służyć wygodzie odpo-
czywających użytkowników 
tężni. Całość kosztowała 
195,3 tys. zł, z tego 30 tys. 
euro dofinansowania, a więc 
ok. 60 proc., wójt pozyskał 
z funduszy mikroprojektów. 
Do tego należy doliczyć 20 
tys. zł przeznaczone na zago-
spodarowanie terenu i posta-
wienie ławek. (ugj)

ostroŻNiE do PrzodU
Instytucje w gminie Jasienica stopniowo powracają do normalnej działalności, choć zachowując 

wymagane rygory sanitarne. O tym, czy uda się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje, będzie 

wiadomo za kilka tygodni.

Wójt Janusz Pierzyna pod-
kreśla, że mieszkańcy gminy 
Jasienica od początku zagroże-
nia epidemicznego zachowują 
się odpowiedzialnie. – Dzię-
kuję wszystkim, którzy z od-
daniem i odpowiedzialnością 
przeciwdziałają rozprzestrze-
nianiu się wirusa i przyczy-
niają się do walki ze skutkami 
zarazy. Dziękuję tym, którzy 
przecież nie wiedząc, czy nie 
zetkną się z wirusem, cały 
czas służyli całej naszej spo-
łeczności – mówi wójt, wy-
mieniając strażaków z OSP, 
pracowników służby zdrowia, 
GOPS, Urzędu Gminy, Zakła-
du Komunalnego, także szkół, 
sklepów i innych miejsc, gdzie 
ludzie mimo pandemii musieli 
się ze sobą kontaktować.

– Dalej musimy stoso-
wać środki ostrożności, ale 
stopniowo znowu możemy 
się spotykać – wyjaśnia. 
W przychodni zdrowia dzia-
łają pracownia rentgenowska 
i laboratorium analityczne, 
w placówkach oświatowych 

przedszkola, organizowane 
są też zajęcia rewalidacyjne 
oraz wczesnego wspomagania 
rozwoju. Swoją działalność 
przywraca Gminny Ośrodek 
Kultury, a przy pewnych ogra-

niczeniach biblioteki gminne 
wydają książki czytelnikom.

Można także już korzystać 
– również z zachowaniem 
ostrożności – z otwartych 
obiektów sportowych i in-

nych miejsc rekreacyjnych. 
– Cieszę się, widząc młodych 
ludzi, którzy po tygodniach 
przebywania w domu mogą 
się teraz wyżyć na świeżym 
powietrzu. To właśnie z my-

ślą o nich w ostatnich latach 
tworzyliśmy odpowiednią 
infrastrukturę sportową we 
wszystkich sołectwach na-
szej gminy – dodaje wójt Ja-
nusz Pierzyna.

Zorganizowano już pierw-
szą imprezę na świeżym 
powietrzu z zachowaniem dy-
stansu społecznego. W niedzie-
lę 14 czerwca na łowisku Koła 
PZW Jasienica w miejscowości 
Biery odbyły się zawody węd-
karskie o Puchar Wójta Gminy 
Jasienica. W zawodach brali 

udział członkowie koła PZW 
Jasienica, PZW Skoczów, 
PZW Karaś Bielsko-Biała oraz 
zaproszeni goście. Łącznie 
w rywalizacji uczestniczyło 28 
zawodników. W klasyfikacji 
końcowej najlepsi zawodnicy 
otrzymali Puchar Wójta i licz-
ne nagrody: Wiesław Jedynak 
reprezentujący Koło PZW Sko-
czów za zdobycie pierwszego 
miejsca, Krzysztof Szczotka 
– drugiego, Jan Maciejowski 
– trzeciego, obaj z Koła PZW 
Jasienica. (ugj)

januSz pierzyna,
wójt gminy jasienica:

cieszymy się, że stopniowo mo-
żemy wracać do normalnego 
życia. ale musimy też pamiętać, 
że zamknięcie lub częściowe za-
mknięcie wielu przedsiębiorstw 
w tych ostatnich tygodniach 
wyraźnie wpłynęło na dochody 
naszego gminnego budżetu. bu-
dzi to nasze zaniepokojenie. w 
kwietniu tego roku z podatku od 
osób fizycznych i prawnych mamy 
o ponad 1,25 mln zł mniej, niż w 
kwietniu ub.roku, tj. o 41,43 proc. 
już w marcu było to odczuwalne, 
bo analogicznie otrzymaliśmy o 
237,5 tys. zł mniej, a więc blisko 
17 proc. Łącznie przez 5 miesięcy 
tego roku wpłynęło do naszego 
budżetu o blisko 1 mln zł mniej, 
niż w analogicznym okresie roku 

ubiegłego, a trzeba pamiętać, że 
dwa pierwsze miesiące były lep-
sze w porównaniu do 2019 r.
może się więc okazać, że niedo-
bór środków pomiędzy tym, co 
zostało uchwalone w budżecie, 
a faktycznym wpływem pienię-
dzy, będzie oscylować pomiędzy 
10 a 20 mln zł. zakładamy więc, 
że inwestycje, zaplanowane do 
przeprowadzenia w tym roku od 
etapu przetargu, trzeba będzie 
przełożyć. chcę to podkreślić: one 
nie „wypadają”, ale z ich rozpoczę-
ciem trzeba będzie poczekać jesz-
cze przynajmniej kilka tygodni, aż 
sytuacja finansowa się wyjaśni.
równie mocno chcę jednak pod-
kreślić, że wszystkie inwestycje, 
które trwają, czy też chociaż zo-
stały rozstrzygnięte w postępo-
waniu przetargowym, nie zostaną 
wstrzymane.

zawody były okazją do spotkania się w gronie wędkarzy na świeżym powietrzu.
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szkoŁa rośNiE
Rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Świętoszówce prze-
biega zgodnie z planem.

Przy istniejącym budyn-
ku szkolnym w Świętoszów-
ce powstaje nowe skrzydło 
oraz stołówka. – Mimo pan-
demii roboty przy rozbudo-
wie szkoły w Świętoszówce 
przebiegają bez zakłóceń – 
mówi wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna.

Jak już pisaliśmy, nowe 
skrzydło zajmuje wolną prze-
strzeń pomiędzy budynkiem 
szkoły a kościołem, budowla 
liczy 30 m długości i 11,5 m 
szerokości. Po oddaniu do 
użytku segment będzie miał 
bezpośrednie wejście z ze-
wnątrz. Na dwóch niższych 
kondygnacjach zostaną utwo-
rzone po 3 klasy lekcyjne, 
a na II piętrze kolejne 3 po-
mieszczenia do zagospodaro-
wania według potrzeb szkoły. 
Do gmachu głównego szkoły 
na poziomie parteru i I piętra 
będzie można przejść specjal-
nym łącznikiem.

Jednocześnie powstaje 
stołówka wraz z kuchnią. 
Jednokondygnacyjny obiekt 
przeznaczony zostanie do ob-

sługi ok. 150 uczniów, jed-
norazowo korzystać będzie 
mogło z jadalni ok. 50 osób. 
Elewacje obu nowych części 
kolorystycznie odpowiadać 
będą pozostałej części, two-
rząc całość kompleksu szkol-
nego w Świętoszówce.

–  Z  powodu re formy 
oświaty szkoły podstawowe 
muszą pomieścić dwa dodat-
kowe roczniki. W tym rejonie 
naszej gminy z roku na rok 
przybywa mieszkańców, toteż 
przewidujemy, że uczniów 
również będzie coraz wię-
cej. Nowy obiekt umożliwi 
więc stworzenie dobrych 

warunków do nauki także 
kolejnym rocznikom – wyja-
śnia Janusz Pierzyna. Całość 
inwestycji o wartości ponad 
4,7 mln zł zostanie pokryta 
z budżetu Gminy Jasienica, 
część dydaktyczna będzie 
gotowa za rok.

To już druga inwestycja 
oświatowa w gminie Jasieni-
ca po wprowadzeniu reformy 
oświaty. W ub.roku szkoła 
w Międzyrzeczu Górnym 
została rozbudowana o do-
datkowy segment z czterema 
klasami. Obecnie trwa tam 
budowa nowej sali gimna-
stycznej. (ugj)

nowy segment pomieści co najmniej sześć klas lekcyjnych.
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gmina jaworze

mUr PrUski zostajE
Zabytkowy budynek dawnej administracji jaworzańskiego uzdrowiska poddany będzie gruntownemu 

remontowi. W przebudowie wykorzystany zostanie charakterystyczny dla obiektu mur pruski.

We wtorek 26 maja na-
stąpiło przekazanie placu 
budowy wykonawcy, który 
ma czas do końca czerw-
ca przyszłego roku. Potem 
obiekt będzie adaptowany 
na współczesne potrzeby 
i wyposażany, a więc na cele 
kulturalne, społeczne i uży-
teczności publicznej.

Budynek nr 30, popularnie 
w Jaworzu nazywany właśnie 
„trzydziestką”, to dawna wil-
la „Maurycy”, znana także 
jako „Moritzvilla”. W tym 
obiekcie mieściła się admi-
nistracja kurortu w okresie, 
gdy Jaworze było uznanym 
uzdrowiskiem, a więc w II 
poł. XIX w.

Zabytkowy obiekt, wznie-
siony częściowo w technologii 
muru pruskiego, stanowi jed-
no z najstarszych świadectw 
uzdrowiskowej tradycji Ja-
worza. Wyjątkowa i rzadko 
spotykana na tych terenach 
konstrukcja z drewnianymi 
elementami nośnymi budynku 
wpisała się przez lata w kra-
jobraz centrum Jaworza, sta-
nowiąc atrakcyjne nawiązanie 
do architektury uzdrowisk za-
chodnich.

W ostatnich dekadach jed-
nak jej stan techniczny ciągle 
się pogarszał. Sprzyjała temu 
technologia wykorzystana 

podczas budowy – bez odpo-
wiedniej konserwacji ściany 
ulegały szybkiej degradacji. 
Co gorsza, okazało się, że 
także fundamenty przestały 
pełnić swoją rolę. – Planu-
jąc modernizację trzeba było 
znaleźć kompromis pomiędzy 
zachowaniem autentycznych 
elementów zabytkowego 
obiektu, a zapewnieniem przy-
s z ł y m  u ż y t k o w n i k o m 
bezpieczeństwa oraz funk-
cjonalności, która sprawi, że 
budynek będzie wykorzystany 
do celów całej naszej społecz-
ności – wyjaśnia wójt Rado-
sław Ostałkiewicz.

Prace mają potrwać rok 
i objąć cały obiekt. „Trzy-

dziestka” zostanie właściwie 
w całości rozebrana i po-
stawiona od nowa, przede 
wszystkim ze względu na 
konieczność utworzenia 
nowych fundamentów. Co 
jednak istotne, zachowane zo-
staną elementy wartościowe-
go muru pruskiego, nadające 
budynkowi charakterystyczny 
wygląd. Mur będzie wykorzy-
stany w odtworzonym obiek-
cie.

His toryczny budynek 
zaadaptowany zostanie na 
potrzeby Centrum Kultury 
i Dialogu Lokalnego. Sta-
nie się miejscem integracji 
międzypokoleniowej całego 
jaworzańskiego środowiska 

oraz kulturalnej aktywności 
osób w różnym wieku. We-
dług planów po zakończeniu 
inwestycji właśnie tu prze-
niesie się ze swoją siedzibą 
m.in. Centrum Kultury, które 
powstanie w miejsce obecne-
go Ośrodka Promocji Gminy.

Inwestycja zostanie wy-
konana przy wsparciu środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
w ramach działania 10.3. 
„Rewitalizacja obszarów zde-
gradowanych”, poddziałanie 
10.3.2. „Rewitalizacja obsza-
rów zdegradowanych – RIT” 
w ramach Osi Priorytetowej X 
„Rewitalizacja oraz infrastruk-

tura społeczna i zdrowotna”. 
Na ten cel Gmina Jaworze 
pozyskała ponad 3 mln zł, 
a więc ok. 75 proc. wszyst-

kich kosztów. To bezzwrotna 
dotacja z Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. (r)

nowa „trzydziestka” zachowa nie tylko swój charakterystyczny wygląd, 
lecz również całe fragmenty muru pruskiego.

radoSŁaw  
oStaŁkiewicz,
wójt gminy jaworze:

cieszę się, że po wielu pery-
petiach udało się rozpocząć 
dawno zaplanowaną przebu-
dowę „trzydziestki”. trzeba było 
przede wszystkim pozyskać do-
finansowanie do tej kosztow-
nej inwestycji i, co nie mniej 
ważne, znaleźć taką formułę, 

która z jednej strony pozwoli 
ocalić zabytkową substancję 
obiektu, a z drugiej umożliwi 
racjonalne wykorzystanie po-
wstałej po przebudowie prze-
strzeni budynku.
„trzydziestka” stanowi nasze 
lokalne dziedzictwo kulturowe, 
świadczy o bogatej i wyjątkowej 
historii naszej miejscowości. do-
brze się stało, że po moderniza-
cji stanie się na nowo ważnym 
miejscem w społecznym życiu 
jaworza, umożliwiając działal-
ność różnym grupom.
mam nadzieję, że jego przyszli 
użytkownicy stworzą w tym 
miejscu serce naszej uzdrowi-
skowej miejscowości, kultury 
jaworzańskiej i dziedzictwa 
lokalnego, swego rodzaju dom 
kultury i dialogu międzypokole-
niowego.Fo
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będziE kiNo lEtNiE
Mimo że w tym roku im-

prez plenerowych zaplanowa-
no jak na lekarstwo, to jednak 
w Jaworzu rusza szósta edycja 
Kina Letniego.

– Przy tej formule impre-
zy jesteśmy w stanie zapew-
nić przestrzeganie rygorów 
sanitarnych, przede wszyst-
kim zachowanie dystansu 
społecznego i nałożenia ma-
seczek. Mam nadzieję, że 
choć w ten sposób uda nam 

się spotkać po miesiącach izo-
lacji – wyjaśnia wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz.

Formuła Kina Letniego 
dobrze się sprawdziła, ple-
nerowe oglądanie filmów 
w jaworzańskim amfiteatrze 
ma swoich stałych bywalców 
i miłośników. Podczas pierw-
szych edycji było trochę te-
stowania różnych rozwiązań, 
np. ustalono, aby nie zaczynać 
zbyt wcześnie, bo na tle zacho-

dzącego za amfiteatrem słońca 
niewiele było widać na ekra-
nie. Teraz pory są precyzyjnie 
dobrane, a cała społeczność 
kontaktuje się za pośrednic-
twem strony „Kino Letnie 
w Jaworzu”. W ten sposób 
wybiera się też filmy. Zazwy-
czaj padają co najmniej dwie 
propozycje, z których społecz-
ność Kina Letniego głosując 
wyłania film wieczoru.

W tym roku seanse za-
planowano na 26 czerwca 
(piątek), 11 lipca (sobota), 
17 lipca (piątek), 25 lipca 
(sobota), 1 sierpnia (sobota) 
i 7 sierpnia (piątek), ale może 
również uda się zorganizo-
wać je 21 sierpnia (piątek), 
29 sierpnia (sobota), 5 wrze-
śnia (sobota) i 11 września 
(piątek). Na seanse sobotnie 
organizatorzy zapraszają rów-
nież dzieci, bo będą wyświe-
tlane także bajki. – Godziny 
będziemy podawać na bieżą-
co. Jeżeli dwanaście godzin 
przed zaplanowanym sensem 
będzie padać deszcz, dany 
seans będzie odwołany – za-
powiadają organizatorzy. (Ł)

kolEjNE laPtoPy dla UczNiów
Zdalna szkoła zmieniła 

znacznie krajobraz jaworzań-
skiej oświaty. – Podczas gdy 
budynki szkół stoją puste, rolę 
sal lekcyjnych przejęły poko-
je, kuchnie i salony w domach. 
Stało się tak również dzięki 
pozyskanemu sprzętowi kom-
puterowemu – mówi wójt Ja-
worza Radosław Ostałkiewicz.

Szkoła Podstawowa nr 1 
i Szkoła Podstawowa nr 2 
w Jaworzu wzbogaciły się 
w sumie o 19 laptopów marki 
Acer NTB Aspire 3. Posłużą 
one nauczycielom i uczniom, 
w tym z rodzin wielodzietnych. 
Komputery zostały kupione 
w ramach programu „Zdalna 
Szkoła+”. Gmina Jaworze na 
ten cel uzyskała blisko 45 tys. 
zł. Co najważniejsze, jest to 
bezzwrotna dotacja. Działanie 
jest finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że już na 
początku zdalnego nauczania 

Gmina Jaworza pozyskała 60 
tys. zł i zakupiła 25 laptopów, 
które trafiły do uczniów, aby 
mogli brać udział w zdal-
nym nauczaniu. – Jeszcze 
wcześniej, gdy tylko zapadła 
decyzja o zamknięciu szkół 
z powodu pandemii i naucza-
niu w trybie zdalnym, sami 
mieszkańcy naszej gminy 
skrzyknęli się i zapewnili 
sprzęt dla potrzebujących 
uczniów – podkreśla wójt 
Radosław Ostałkiewicz, 
przypominając o inicjatywie 
profesora Dariusza Szostka, 
mieszkańca Jaworza zwią-
zanego naukowo z Uniwer-

sytetem Opolskim, który 
zaproponował przekazanie 
prywatnych komputerów do 
obu szkół podstawowych.

Jak zapewnia wójt, gdy 
lekcje wrócą do szkół, kom-
putery będą wykorzystywane 
przez wszystkich uczniów tych 
placówek do bieżącej pracy 
oświatowej. – Warto podkre-
ślić, że sprzęt jest nowy, dobrej 
jakości i może być stosowany 
do różnych form w dydaktyce. 
Najważniejsze teraz to wyko-
rzystać go do zapewnienia jak 
najlepszego poziomu naucza-
nia zdalnego – dodaje Rado-
sław Ostałkiewicz. (dc)
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gmina szczyrk

komUNikacja będziE lEPsza
Ruszyły działania związane z budową przy wjeździe do Szczyrku dużego centrum przesiadkowego. – To rozwiązanie, o które od dłuższego czasu zabiegamy,  

bo z całą pewnością wpłynie ono na poprawę komunikacji w mieście – mówi burmistrz Antoni Byrdy.

Nowoczesny budynek 
poczekalni, wygodne stano-
wiska do przesiadki pasaże-
rów, potrzebna przestrzeń 
dla autobusów dalekobież-
nych oraz parking dla kilku-
dziesięciu samochodów – to 
elementy, jakie ujęte zostały 
w pierwszym etapie szeroko 
zakrojonej inwestycji budo-
wy w Skalitem centrum prze-
siadkowego z prawdziwego 
zdarzenia. Projekt gotowy 
będzie do marca przyszłego 
roku. Następnie rozpoczną 
się niezbędne prace, a po kilku 
miesiącach – o ile wszystko 
potoczy się zgodnie z har-
monogramem to w połowie 
grudnia – obiekt wraz z towa-
rzyszącą mu infrastrukturą bę-
dzie gotowy do użytkowania.

Pozytywne informacje 
w zakresie komunikacji, 
tak ważnej dla turystyczne-
go Szczyrku, to następstwo 
kilkuletnich już zabiegów 
samorządu. W 2018 roku 
władze miasta podjęły decy-
zję o zakupie terenu dawnego 
kempingu Skalite. Nieba-
wem, przy jasno określonej 

koncepcji zagospodarowania 
miejsca, ruszyły starania bur-
mistrza Antoniego Byrdego, 
aby zdobyć pieniądze na do-
finansowanie inwestycji. I tak 
ostatecznie udało się pozyskać 
1,4 mln zł ze środków unij-
nych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
dla Województwa Śląskiego 

z puli na lata 2014-2020. Co 
więcej, wyłoniony wykonaw-
ca zadania przedłożył ofertę 
o 400 tys. zł tańszą w porów-
naniu do kosztorysu. Miasto 
na tę część inwestycji wyłoży 
2 mln zł.

Centrum przesiadkowe 
w Skalitem spełniać ma istot-
ne funkcje. Swój kurs kończyć 

miałyby tu przede wszystkim 
przyjeżdżające z Bielska-
-Białej autobusy Komunikacji 
Beskidzkiej, dalsze przemiesz-
czanie po Szczyrku zabezpie-
czałaby komunikacja miejska. 
Z takiego rozwiązania, dzięki 
projektowanym miejscom par-
kingowym, korzystać mogliby 
również turyści.

To jednak dopiero począ-
tek, bo Gmina już myśli nad 
budową kolei linowej dłu-
gości ok. 4,5 km ze Skalite-
go w okolice Skrzycznego. 
Zmniejszenie liczby samo-

chodów w mieście stałoby się 
wówczas o tyle realne, że na 
parkingach wielopoziomowych 
przy centrum przesiadkowym 
wykonane byłoby nawet 3 tys. 
miejsc postojowych. (m)

Pętlą PrzEz skrzyczNE
Zupełnie nowy i mający swoje 
niezaprzeczalne walory produkt 
turystyczny zaprezentowany zo-
stał w Szczyrku na wstępie sezo-
nu letniego.

Pętla Szczyrkowska, bo taką na-
zwę przyjęto dla produktu, to inicja-
tywa dwóch największych ośrodków 
turystycznych w Szczyrku – Cen-
tralnego Ośrodka Sportu z marką 
Skrzyczne oraz Szczyrk Mountain 
Resort, co istotne, realizowana przy 
ścisłej współpracy z Miastem. Kon-
cepcja ta wiąże się ściśle z sezonem 
letnim, wtedy najwięcej turystów 
przy korzystnej aurze decyduje się 
na górskie wyprawy. – Możemy 
pochwalić się urokliwymi szlakami 
o różnym stopniu trudności, każdy 
więc może znaleźć coś dla siebie. 
Zapraszamy do wyjścia w góry, 
gdzie jest sporo przestrzeni, a przez 
to łatwiej zapewnić bezpieczeństwo 
– wyjaśnia burmistrz Szczyrku An-
toni Byrdy.

Szczególnie atrakcyjne spę-
dzenie czasu możliwe jest dzięki 
pokonaniu Pętli Szczyrkowskiej. 
Specjalny karnet, którego regular-
ną cenę na całość trasy ustalono na 
59 złotych, zakłada przemierzenie 
beskidzkich szlaków w wygodny 
sposób. Skorzystać można przy 
tym z bogatej infrastruktury wspo-

mnianych ośrodków – gondoli i aż 
trzech kolei kanapowych, również 
tych wywożących turystów na górę 
Skrzyczne, czyli najwyższy szczyt 
Beskidu Śląskiego na wysokości 
1257 m n.p.m. Prócz łącznie 6 ki-
lometrów komfortowych przejaz-
dów, Pętla Szczyrkowska obejmuje 
także malowniczą i stosunkowo ła-
twą trasę długości 2 km na odcinku 
Skrzyczne – Zbójnicka Kopa, stylo-
wą restaurację „Kuflonka” na Hali 
Skrzyczeńskiej, a wreszcie marsz 
ulicami Szczyrku.

Co istotne, Pętlę Szczyrkowską 
przemierzyć można w dowolnie wy-
branym kierunku – z dolnej stacji 
kolei kanapowej COS na Jaworzynę 
i Skrzyczne (start przy ul. Myśliw-

skiej 45), bądź z dolnej stacji kolei 
gondolowej SMR na Halę Skrzy-
czeńską i Kopę Zbójnicką (początek 
przy ul. Salmopolskiej 53B).

I choć przedstawiony począt-
kiem czerwca produkt jest główną, 
to wcale niejedyną letnią atrakcją 
Szczyrku. Wystartował już m.in. 
cykl górskich wycieczek z przewod-
nikiem, które odbywać się będą sys-
tematycznie w mniejszych grupach 
pod nadzorem ratowników Grupy 
Beskidzkiej GOPR. Ciekawie kształ-
tuje się również akcja „Nuta idzie 
po Beskidzie”, zainicjowana przez 
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji 
i Informacji. Zakłada ona poszuki-
wanie na szlakach przygrywających 
góralskich kapel. (ra)

więcEj strEf aktywNości
W kolejnych dwóch lokalizacjach 

na terenie Szczyrku powstały ogólno-
dostępne miejsca sprzyjające wszech-
stronnej rekreacji.

Pozytywny skutek przyniosły sta-
rania władz miasta z burmistrzem An-
tonim Byrdym na czele o uzyskanie 
dofinansowania w ramach ministe-
rialnego programu „Otwarte Strefy 
Aktywności”. – Zależało nam na 
tym, aby kolejne osiedla w Szczyrku 
zyskały przyjazne miejsca pod kątem 
spędzania wolnego czasu. Stąd też 
zabezpieczyliśmy środki w naszym 
budżecie, jednocześnie ubiegając się 
o wsparcie z funduszy zewnętrznych 
– zauważa burmistrz miasta.

I tak też już w lipcu z Otwartych 
Stref Aktywności korzystać będzie 
można w rejonie tartaku, na zbiegu ul. 
Myśliwskiej i Uzdrowiskowej, oraz 
przy ul. Szkolnej, nieopodal Szkoły 
Podstawowej nr 1.

W pierwszym przypadku prze-
strzeń pod inwestycję zagospo-
darowano na siłownię plenerową 

z najpopularniejszymi urządzeniami 
oraz strefę relaksu z placem zabaw. 
Stanęło tu zatem kilka ławek, dwa 
stoły do gry w szachy oraz specjalne 
miejsce o charakterze sprawnościo-
wym dla dzieci. Z kolei w sąsiedztwie 
„podstawówki” i wielofunkcyjnego 
boiska sportowego nowa siłownia 
składa się m.in. z orbitreka, wioślarza, 
wahadła, biegacza czy rowerka. Sko-
rzystać można również z odpoczynku 
na ławkach oraz zagrać w szachy.

Wartość wspomnianych zadań 
nieznacznie przekroczyła 136 tys. zł 
przy dofinansowaniu na poziomie 50 
procent z Ministerstwa Sportu w ra-
mach Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej.

To już kolejne strefy o podobnym 
charakterze w Szczyrku. W ostatnich 
latach powstały m.in. chętnie uczęsz-
czane place zabaw w centrum miasta 
przy ul. Deptak nad Żylicą, w Skali-
tem i w Salmopolu, a także siłownie 
zewnętrzne w centrum, Skalitem oraz 
Biłej. (m)

antoni byrdy,
burmistrz Szczyrku:

rozwiązanie problemów ko-
munikacyjnych to dla naszego 
miasta bezwzględnie jeden z 
priorytetów. pomni doświad-
czeń z minionych lat czynimy 
starania, aby na miarę możli-
wości, zwłaszcza finansowych, 

realizować pewne działania dla 
optymalizacji komunikacji, ale 
też zakładać w nich perspektywę 
rozwoju.
mam świadomość, że koszty 
całego odważnego planu są 
znaczne, bo sama tylko kolej 
linowa pochłonie ok. 30 mln 
euro. ale przecież jeszcze kil-
ka lat temu powątpiewano, że 
inwestycja w Skalitem w ogóle 
ruszy.
to oczywiście proces długofalo-
wy i wyłącznie na poziomie sa-
morządu nie zdołamy się z tym 
uporać. dlatego rozmawiam 
już z prywatnymi inwestorami, 
a także na szczeblu minister-
stwa Sportu oraz ministerstwa 
rozwoju, podkreślając każdo-
razowo olbrzymią wagę tego 
rodzaju inwestycji nie tylko w 
skali naszego miasta i regionu.
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jedna z nowych 
otwartych Stref 
aktywności powstała 
już w rejonie tartaku, na 
zbiegu ul. myśliwskiej 
i uzdrowiskowej. 
latem możliwe będzie 
korzystanie z obiektu.Fo
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tak ma wyglądać centrum przesiadkowe w Szczyrku.
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gmina wilamowice

kUltUra wyPosaŻoNa
Kolejne projekty zrealizowane zostały w Wiejskim Domu Kultury w Pisarzowicach. Oba mają istotne 

znaczenie dla funkcjonowania placówki po jej gruntownej rozbudowie.

Projekt „Wyposażenie 
Wiejskiego Domu Kultury 
w Pisarzowicach po prze-
budowie i  modernizacji , 
w celu uruchomienia pra-
cowni ceramicznej i popra-
wy warunków sprzyjających 
rozwijaniu ruchu społeczno-
-kulturalnego na terenie ob-
szaru LGD Ziemia Bielska” 
uzyskał  dofinansowanie 
w ramach Strategii Rozwo-
ju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 
2016-2023 dla LGD Ziemia 
Bielska. Środki te posłużyły 
na wyposażenie placówki 
w niezbędne meble i sprzęty, 
pozwalające na działalność 
statutową, w tym utworze-
nie pracowni ceramicznej 
z prawdziwego zdarzenia. 
Takie miejsce przysłuży się 
kultywowaniu tradycji zwią-
zanych z dawnym rękodzie-
łem, jakim było wypalanie 
garnków i naczyń z gliny. 
Oferta zajęć skierowana do 
mieszkańców całej gminy 
Wilamowice zostanie wzbo-
gacona o nowe formy.

Całkowita wartość wspo-
mnianego projektu, realizowa-
nego w okresie od stycznia do 
czerwca br., to 91 666 zł. Do-
finansowanie wyniosło 58 327 
zł, zaś wkład własny 33 339 zł.

Drugie z zadań Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Wilamowicach, które uzy-
skało już wsparcie z identycz-
nej puli środków, to projekt 
„Doposażenie sali widowi-
skowej Wiejskiego Domu 
Kultury w Pisarzowicach”. 
Obejmuje on zakup nagło-
śnienia i oświetlenia, profe-

sjonalnej kurtyny, tylnego 
horyzontu oraz bocznych 
kotar scenicznych.

Przy łącznej wysokości 
72 511 zł kwota funduszy ze-
wnętrznych to 39 910 zł, a ze 
środków budżetowych – 32 
601 zł. (Sn)

burmistrz marian trela z pracownikami miejsko-gminnego ośrodka kultury w trakcie prac przy wyposażeniu sali 
widowiskowej w pisarzowicach.
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w odnowionym domu kultury stworzono specjalistyczną pracownię 
ceramiczną.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

marian trela,
burmistrz wilamowic:

rozbudowa wiejskiego domu 
kultury w pisarzowicach w ta-
kiej skali okazała się nie lada 
przedsięwzięciem. zależało nam, 
aby inwestycję przeprowadzić 
szczególnie z tego względu, że 
dostrzegamy zainteresowanie 
lokalnej społeczności wszelakimi 
formami aktywności kulturalnej 
i społecznej.
liczne stowarzyszenia, organiza-
cje i grupy potrzebują przestrze-
ni, by swoje umiejętności dosko-
nalić, a następnie też dzielić się 
nimi z innymi mieszkańcami 
naszej gminy. ze społecznego 

punktu widzenia mówimy więc 
o zadaniach w pewnym sensie 
oczekiwanych. wsparcie w ich 
realizacji zewnętrznym dofinan-
sowaniem, o które zresztą syste-
matycznie w różnych dziedzinach 
zabiegamy, ma tu nieocenioną 
wartość.
obiekt został solidnie przebu-
dowany, powstało sporo nowej 
przestrzeni z nowoczesnym 
wyposażeniem. pracownia ce-
ramiczna, bardzo nowoczesna 
sala widowiskowa, a także kilka 
dodatkowych sal konferencyj-
nych sprawią, że wiejski dom 
kultury będzie tętniącym ener-
gią centrum życia miejscowości.

EgzamiNy w PEŁNi bEzPiEczNE
W pięciu szkołach podstawowych w gmi-

nie Wilamowice przeprowadzone zostały eg-
zaminy ósmoklasistów, do których przystąpiło 
łącznie 170 uczniów.

Ze względu na czas pandemii egzaminy 
odbywały się w tym roku w wyjątkowym 
reżimie sanitarnym. Zachowane zostały 
wszystkie wymagane zasady bezpieczeń-
stwa osobistego z użyciem maseczek, obo-
wiązkową dezynfekcją rąk oraz utrzymaniem 
odpowiedniej odległości pomiędzy uczniami. 
Z kolei w porozumieniu z Komisariatem Poli-
cji w Kobiernicach, w przeddzień egzaminów, 
zaplombowane zostały wejścia do szkół, aby 
uniemożliwić dostanie się na teren placówek 
osobom niepowołanym. Cała procedura zwią-
zana z bezpieczeństwem przebiegła sprawnie 
i bez zakłóceń.

Słowa wsparcia, życząc zarazem ósmokla-
sistom powodzenia, przekazali za pośrednic-
twem dyrektorów „podstawówek” burmistrz 
Wilamowic Marian Trela oraz kierownik 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Bożena 

Sobocińska. – Przed Wami pierwszy ważny 
egzamin, który sprawdzi zdobytą wiedzę 
i umiejętności. Zmierzyć się z nim przyszło 
Wam w szczególnych warunkach. Oprócz 
stresu, który towarzyszy egzaminowi, musicie 
uwzględnić ograniczenia związane z pande-
mią. Jesteśmy przekonani o tym, że dosko-
nale poradzicie sobie z tymi wymaganiami 
i zadaniami. Życzymy Wam, abyście dobrze 
wykorzystali swój potencjał i możliwości – 
przekazali uczniom. (red)

NowE okNa 
w wakacjE
Podczas wakacji w Zespole 
Szkół w Wilamowicach za-
planowano wymianę całej 
stolarki okiennej. Łącznie 
to 200 okien.

– Czas ,  gdy uczniów 
w szkole nie ma, co roku 
sprzyja realizacji różnych 
potrzebnych zadań o cha-
rakterze inwestycyjnym czy 
remontowym. Nie inaczej 
będzie w te wakacje – zapo-
wiada burmistrz Wilamowic 
Marian Trela.

Znaczny zakres prac obej-
mie zwłaszcza inwestycja 
w Zespole Szkół w Wilamo-
wicach. Wpierw zdemonto-
wane zostaną dotychczasowe 
drewniane okna, następnie 

rozpoczną się roboty monta-
żowe oraz związane z reno-
wacją szpalet i parapetów. 
Placówka zyska 183 nowe 
okna trójszybowe z PCV 
w okleinie drewnopodobnej, 
spełniające wymagane warun-
ki izolacyjności.

Istotnym jest, że w prze-
prowadzeniu niniejszego 
zadania w terminie do koń-
ca sierpnia br., w całości 
przysłużą się środki własne 
Gminy. Ich wysokość w tym 
przypadku to nieco ponad 365 
tys. zł. (m)

PosiŁki dla UczNiów
Gmina Wilamowice uzy-

skała istotne dofinansowa-
nie w ramach rządowego 
programu „Posiłek w szkole 
i w domu”.

Każda ze szkół podstawo-
wych w gminie Wilamowi-
ce złożyła zapotrzebowanie 
w zakresie wyposażenia 
stołówek i jadalni. Łącznie 

dało to kwotę 223 071,47 zł 
i właśnie o środki w tej wy-
sokości wystąpił burmistrz 
Marian Trela do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Zabiegi 
te okazały się skuteczne, bo 
prócz dotacji, stanowiącej 
80 procent całości zadania, 

samorząd zabezpieczył jako 
wkład własny dokładnie 55 
767,89 zł.

Skorzystanie z progra-
mu pozwoli wyposażyć sto-
łówki i jadalnie w czterech 
placówkach oświatowych – 
Szkole Podstawowej w Danko-

wicach, Szkole Podstawowej 
w Pisarzowicach, Szkole Pod-
stawowej w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Starej Wsi 
oraz Szkole Podstawowej 
w Zespole Szkół w Wilamo-
wicach. Zamontowane zostaną 
w nich niezbędne urządzenia 

i sprzęt, jednocześnie zagospo-
darowana będzie przestrzeń ku 
temu przeznaczona. Wszystko 
po to, by do 2021 roku zwięk-
szyć ilość posiłków z możliwo-
ścią ich wydawania każdemu 
z uczniów, gdy tylko zajdzie 
taka potrzeba. (m)
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cały kompleks szkolny w wilamowicach ma łącznie 183 okna.
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gmina wilkowice

kaNalizacja UŁatwi ŻyciE
Wielki projekt budowy kanalizacji, który pozwoli na podłączenie do sieci znaczącej części gminy 

Wilkowice, przynosi już pierwsze efekty – kolejni mieszkańcy pozbywają się kłopotów z szambami.

Obecnie realizowany pro-
jekt – jeden z największych 
w gminach wiejskich w Polsce 
– pozwoli na pełne skanalizo-
wanie obszaru gminy Wilko-
wice. Stopniowo uruchamiane 
są kolejne fragmenty sieci ka-
nalizacyjnej, ścieki z domów 
trafiają do sieci bielskiej Aqua 
S.A. i nią do oczyszczalni 
w Komorowicach.

Ci mieszkańcy, którzy już 
podłączyli się do sieci, wyli-
czają korzyści. Wydatek od 

150 do 200 zł za opróżnienie 
szamba został zastąpiony ra-
chunkami w granicach 50 zł 
miesięcznie. Do tego należy 
jednak doliczyć wydatek do 
3,5 tys. zł, jaki trzeba ponieść 
na podłączenie się budynku do 
studzienki kanalizacyjnej na 
własnej posesji. W odróżnieniu 
jednak od większości projek-
tów tego typu realizowanych 
w innych gminach, tutaj wej-
ście na teren posesji i budowę 
studzienki (tzw. sięgacz) po-

krywa Gmina Wilkowice, a nie 
właściciel działki.

Największe uciążliwości, 
jakie spotykają mieszkańców 
przy budowie kanalizacji, do-
tyczą przede wszystkim ogra-
niczeń związanych z dojazdem. 
Kolektory sieci powstają 
wzdłuż dróg dojazdowych do 
posesji. W terenie podgórskim 
Bystrej, Mesznej czy Wilkowic 
często nie ma innego dojazdu, 
co oznacza, że przez kilka dni 
prac budowlanych mieszkańcy 

nie mogą dojechać do swych 
domów. Dodatkowo, zanim na 
zasypanym już wykopie zosta-
nie odtworzona jezdnia, droga to 
w rzeczywistości ubita ziemia.

Jak zapewnia wójt gminy 
Wilkowice Janusz Zemanek, 
tych uciążliwości nie da się omi-
nąć. – W czasie budowy zmaga-
my się z błotem, jednak później, 
po zakończeniu prac mamy nie 
tylko dostęp do kanalizacji, lecz 
także odtworzone, komfortowe 
drogi – wyjaśnia wójt.

jednoStka realizująca projekt w urzędzie gminy wilkowice
43-365 wilkowice, ul. wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77, wew. 403
e-mail: sekretarz@wilkowice.pl

więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl 
w zakładce „kanalizacja poiiŚ”.

ProjEkt  
w kilkU EtaPach
projekt budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej został podzielony na 3 etapy.

i etap rozpoczęty w październiku 2017 
r. zakłada powstanie sieci o długości 
33,6 km na obszarze bystrej i mesznej, 
a także przylegającego do tej części 
fragmentu sołectwa wilkowice. wy-
konawcą jest rzeszowski instalbud.
budowa jest na ukończeniu, a do użyt-
kowania oddano kanalizację w mesznej 
w rejonie ul. handlowej, polnej, olcho-
wej (długość 1,06 km, 19 budynków), 
wilkowicach w rejonie uli. zielnej, do 
lasu, relaksowej, do boru (1,81 km, 
33 budynki), a także mesznej w rejonie 
ul. agrestowej (0,5 km, 31 budynków).

ii etap rozpoczęty w październiku 
2018 r. zakłada powstanie sieci o 
długości 34,2 km na obszarze połu-
dniowych wilkowic, w stronę grani-
cy z Łodygowicami. wykonawcą jest 
konsorcjum Firmy budowlanej „wul-
kan” piotr pająk z jaroszowic oraz ag 
System z krakowa.
do tej pory wykonano 75 proc. za-
kresu prac budowlanych. oddano do 
użytkowania kanalizację sanitarną w 
wilkowicach przy ul. cichej, wodnej, 
miłej, Żwirowej (długość 1,5 km, 35 
budynków).

iii etap rozpoczęty w czerwcu 2018 
r. zakłada powstanie sieci o długości 
10,85 km na obszarze wilkowic w 
rejonie podstocza masywu magury. 
wykonawcą jest konsorcjum Firmy 
budowlanej „wulkan” piotr pająk z 
jaroszowic oraz ag System z krakowa.
budowa kanalizacji została zakończona, 
a do użytkowania oddano kanalizację w 
wilkowicach w rejonach ul. parkowej, 
Słowiczej, Swojskiej (długość 0,65 km, 
15 budynków), granicznej, Spadzistej 
(1,31 km, 34 budynki), leśnej, długiej 
(0,77 km, 24 budynki), nad wilkówką, 
cmentarnej, kościelnej, cienistej, Sza-
rotek (2,2 km, 40 budynków).

dzięki rEalizacji ProjEktU  
bUdowy kaNalizacji saNitarNEj:
 powstanie łącznie 76,96 km sieci
 zostanie przyłączonych 1460 domów
 z sieci korzystać będzie blisko 5,3 tys. osób
do 2017 r. na terenie gminy wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, 
co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. realizacja 
obecnego projektu pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.
termin rozpoczęcia realizacji – kwiecień 2017 r.
termin zakończenia – grudzień 2022 r.
termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

bUdowa trwa
Stopień zaawansowania 
rzeczowego wszystkich 
robót kanalizacyjnych wy-
nosi obecnie około 83 proc., 
wykonano łącznie ponad 
66 km sieci kanalizacyjnej 
wraz z tzw. sięgaczami za-
kończonymi studzienką na 
poszczególnych posesjach 
mieszkańców. wykonawcy 
poinformowali, że w związ-
ku ze stanem epidemicznym 
mogą pojawić się opóźnie-
nia w realizacji robót.
obecnie trwają roboty kanalizacyjne:
etap i – pozostały włączenia do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w mesznej w rejonie ul. wspólnej 
i Spacerowej oraz prace odtworzeniowe na ul. ko-
ścielnej i Szkolnej
etap ii – rejon ul. kurkowej i ziołowej w wilkowicach
etap iii – prace odtworzeniowe i porządkowe w 

rejonie ul. borowej i kolejowej oraz montaż mon-
towni przydomowych na ul. krokusów i potoczek 
w wilkowicach
rozpoczęła się również budowa bocznej sieci kana-
lizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynka-
mi na terenie gminy wilkowice, a także wymiana 
przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. 
Fałata w bystrej.

PodŁączENiE  
do kaNalizacji
każdy właściciel nieruchomości 
otrzyma z urzędu gminy pisemne 
powiadomienie o możliwości pod-
łączenia do nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej. dla większości 
nieruchomości objętych projektem 
przygotowana została dokumenta-
cja projektowa przyłącza.
w przypadku zmian lokalizacji 

studzienki przyłączeniowej w 
stosunku do przekazanego pro-
jektu aqua S.a. może wymagać 
opracowania aktualizacji projek-
tu przyłącza na koszt właściciela 
nieruchomości. istniejące odcinki 
przyłączy mogą zostać wykorzy-
stane tylko i wyłącznie pod wa-
runkiem zgody spółki aqua.
jak wyjaśnia andrzej brzyski, 
kierownik jednostki realizują-
cej projekt, operatorem syste-

mu kanalizacyjnego jest bielska 
aqua S.a. oznacza to, że to ta 
firma określa warunki technicz-
ne podłączenia do kanalizacji i 
odbiera wykonane przyłącze. – 
mieszkaniec, mimo że posiada 
studnię kanalizacyjną na swojej 
posesji, przyłączyć się i korzystać 
z niej może dopiero wtedy, gdy 
cały odcinek sieci w jego rejonie 
zostanie przyjęty do eksploatacji
– mówi brzyski.

BUDOWA SIeCI KANAlIZACJI SANITARNeJ NA TeReNIe GMINy WIlKOWICe W WyZNACZONyCH OBSZARACH AGlOMeRACJI

januSz zemanek, 
wójt gminy wilkowice:

trwająca budowa kanalizacji sa-
nitarnej na terenie naszej gminy 
jest przedsięwzięciem bardzo 
znaczącym. choćby z tego już 
powodu, że swoim zasięgiem 
obejmuje wszystkie sołectwa. 
to zarazem inwestycja mocno 
skomplikowana pod względem 
logistycznym, rozciągnięta w cza-
sie i wymagająca przeprowadze-
nia szeregu prac ziemnych. Stąd 
wiążące się z nią uciążliwości dla 
mieszkańców, czego jako wójt 

jestem w pełni świadom. Stan 
zaawansowania zadania w do-
tychczasowych etapach realizacji 
pokazuje jednak, że zmierzamy 
w dobrym kierunku, a powsta-
łe opóźnienia w następstwie 
pandemii staramy się na miarę 
takich możliwości niwelować.
jako gospodarz gminy zwracam 
się do naszych mieszkańców z 
prośbą o wyrozumiałość i cier-
pliwość. jesteśmy wszyscy jako 
społeczność gminy wilkowice 
uczestnikami inwestycji o ko-
losalnym znaczeniu. efekt eko-
logiczny, o którym tak często i 
wyraźnie mówimy, to przede 
wszystkim korzyść dla samych 
mieszkańców. Systematyczne 
podłączanie się kolejnych do-
mostw do kanalizacji sprawi, że 
w przydrożnych rowach wreszcie 
nie będziemy mieli nieczystości 
w skali tak trudnej do zaakcep-
towania, jak było to dotychczas. 
i na to właśnie chciałbym zwrócić 
szczególną uwagę.

fiNaNsE
83 237 440,17 zł – wynosi 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

odbudowana ul. kościelna w bystrej.

ul. Sportowa w mesznej zostanie niebawem odtworzona.

trwająca budowa sieci kanalizacyjnej w wilkowicach.
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ekologia

który ogród NajPiękNiEjszy?
W formule on-line ru-

szyła tegoroczna edycja or-
ganizowanego od wielu lat 
konkursu „Szczyrk Latem 
Wita Kwiatem”.

Towarzystwo Miłośni-
ków Szczyrku przy organi-
zacyjnej pomocy Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Promocji 
i Informacji oraz wsparciu 
finansowym Urzędu Miej-
skiego w Szczyrku zapro-
siło mieszkańców miasta 
do udziału w kolejnej edy-
cji konkursu cieszącego się 
niesłabnącym zaintereso-
waniem. Jego intencją jest 
zaprezentowanie ukwieco-
nych i zadbanych ogrodów, 
a wreszcie również wybór 

tego najbardziej efektow-
nego.

– Dążymy do przekony-
wania mieszkańców, że war-
to zatroszczyć się o wygląd 
swojej posesji. Promujemy 
przy tej okazji pomysłowość 
oraz nowatorskie rozwiąza-
nia dekoracyjne, mające po-
zytywny wpływ na poprawę 
estetyki miasta – wyjaśnia-
ją organizatorzy.

Konkursowe zdjęcia – 
trzy w przypadku każdego 
zgłoszenia – przyjmowane 
będą jeszcze do końca lip-
ca. Finał wraz z odebraniem 
nagród zaplanowano na 29 
sierpnia na Placu św. Jakuba 
w Szczyrku. (m)

amfitEatr Na koNiEc wakacji
Pod koniec wakacji mieszkańcy Bielska-Białej odzyskają po renowacji amfiteatr leśny w lipniku  

– zapowiada Nadleśnictwo Bielsko.

Sławomir Cichy z Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach 
informuje, że istnieje szansa na 
zakończenie rekonstrukcji le-
śnego amfiteatru w Lipniku już 
pod koniec sierpnia. Przypo-
mnijmy, że zgodnie z umową 
z wykonawcą termin zakoń-
czenia inwestycji w podgór-
skiej dzielnicy Bielska-Białej 
wyznaczony był na paździer-
nik. Koszt to prawie 2,4 mln 
zł, z czego niemal 700 tys. zł 
stanowi wkład Nadleśnictwa 
Bielsko i RDLP w Katowicach.

– Przy zachowaniu skali, 
dla mieszkańców Bielska-Bia-
łej amfiteatr w Lipniku, jest jak 
dla mieszkańców Trójmiasta 
Opera Leśna w Sopocie. Od 
ponad dekady miejscowa spo-
łeczność starała się o przywró-
cenie go do świetności. Pomysł 
rewitalizacji tego miejsca wy-
grał nawet w 2017 r. konkurs 
na inwestycję z Budżetu Oby-
watelskiego – mówi nadleśni-
czy bielski Marek Czader.

Mimo że uzyskano wtedy 
500 tys. zł zabezpieczenia 
w budżecie Miasta, to jed-
nak suma okazała się niewy-
starczająca, a dodatkowym 
problemem okazały się pra-

wa własnościowe. Teren nie 
należy bowiem do Miasta, 
a w głównej mierze do Nad-
leśnictwa Bielsko. Dlatego to 
właśnie Nadleśnictwo ogła-
szało przetargi na moderniza-
cję obiektu.

Dopiero przy trzecim po-
dejściu udało się wyłonić wy-
konawcę i w marcu podpisano 
trójstronną umową między 
Markiem Czaderem, nadle-
śniczym Nadleśnictwa Bielsko, 
które jest właścicielem terenu, 
oraz firmą wykonawczą, któ-
ra wygrała przetarg, i Miastem 
Bielsko-Biała.

Prace obejmują odtworze-
nie czaszy amfiteatru, prze-
budowę widowni i sceny. 
W specyfikacji przetargowej 
zapisano również wybudowa-
nie dwóch wiat oraz elemen-

tów infrastruktury, takich jak 
droga i miejsca parkingowe, 
chodniki, ławki, paleniska, 
toalety, elementy małej archi-
tektury.

Amfiteatr murowany z ka-
mienia łamanego, został zbu-
dowany po dwuletnich pracach 
na niewielkiej polanie w 1938 
r., z wykorzystaniem natu-
ralnego ukształtowania tere-
nu. Jest inspirowany teatrem 
greckim, na rzucie półkola. 
Widownię usytuowano na 
zboczu, zaś scena, to istnieją-
ca w tym miejscu leśna pola-
na. Rewitalizacja odbywa się 
z uwzględnieniem historycz-
nego aspektu miejsca, jego 
formy i konstrukcji. Teren ma 
charakter leśny, a sam teatr 
położony jest na granicy Lip-
nika i Straconki, w sąsiedztwie 

niebieskiego szlaku na szczyt 
Gaiki, skąd dalej można dojść 
m.in. na Magurkę Wilkowic-
ką, Czupel lub Hrobaczą Łąkę 
w Beskidzie Małym.

Popularności tego miejsca 
wśród bielszczan sprzyjała 
możliwość dojechania miej-
skim autobusem na pobliski 
przystanek i po krótkim space-
rze dotarcie na miejsce. Warto 
dodać, że w projekcie rewita-
lizacji uwzględniono także 
parking i miejsca postojowe.

– Cieszę się, że rewitali-
zacja doszła do skutku także 
dlatego, że mój poprzednik, 
nadleśniczy Hubert Kobar-
ski, był mocno zaangażowa-
ny w ten projekt i nie tylko 
myślał, jak przywrócić mu 
świetność, ale nawet szkicował 
projekty odbudowy – mówi 
nadleśniczy Marek Czader.

Rewitalizacja amfiteatru, 
to jeden z wielu w ostatnich 
latach projektów Nadleśnic-
twa Bielsko skierowanych do 
mieszkańców. Dzięki inwesty-
cjom Lasów Państwowych po-
wstały m.in. parking w Dolinie 
Wapienicy, miejsca postojowe 
w Lipniku i Straconce, ścież-
ka biegowa czy górskie ścieżki 
rowerowe. (ciS)

lasy coraz bardziEj otwartE

Lasy Państwowe na tere-
nie całego regionu informują, 
że można już korzystać z in-
frastruktury, jaką zbudowano 
dla wygody turystów. Rusza-
ją także leśne obiekty eduka-
cyjne.

Po okresie ograniczeń 
w korzystaniu z lasów i znaj-
dujących się na ich terenie 
urządzeń i miejsc odpoczyn-
ku, od końca maja można już 
swobodnie z nich korzystać. 
Zgodnie z decyzjami Mini-
sterstwa Środowiska dotyczy 
to infrastruktury znajdującej 
się w lasach oraz parkach 
narodowych w całej Polsce.

Przypomnijmy, że wcze-
śniej lasy, będące pod zarzą-
dem państwa, decyzją Rady 
Ministrów zostały otwarte dla 
spacerowiczów 20 kwietnia. 
Nadal jednak wyłączona 
z użytkowania była mała 
infrastruktura leśna, a więc 
place zabaw, wiaty, miejsca 
biwakowania, ścieżki eduka-

cyjne czy miejsca do aktyw-
nego wypoczynku. Trzeba 
jednak pamiętać, że kierow-
nik jednostki administrującej 
miejscem może te obiekty 
pozostawić zamknięte, jeśli 
uzna to za zasadne.

Z początkiem czerwca – 
z zachowaniem pewnych ry-
gorów sanitarnych – ruszyły 
również obiekty edukacyjne, 
m.in. Leśny Ośrodek Eduka-
cji Ekologicznej w Istebnej. 
Można go zwiedzać w tych 
samych godzinach, co przed 
pandemią, wcześniej lepiej 
jednak zarezerwować miej-
sce i uzyskać szczegółowe in-
formacje na temat warunków 
odwiedzin. Nadleśnictwo 
informuje również, że także 
Woliera Pokazowa Głuszców 
oraz Muzeum Świerka są już 
otwarte, zaś w czerwcowe 
soboty i niedziele oraz przez 
całe wakacje za wyjątkiem 
poniedziałków będzie czynna 
Izba Leśna na Przysłupiu. (r)

PiENiądzE  
dla osP

Środki na poziomie blisko 
10 mln zł trafią w tym roku do 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w ramach „Ogólnopol-
skiego programu finansowania 
służb ratowniczych”. Zagwa-
rantuje je m.in. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach.

Aż 37 jednostek strażackich 
już otrzymało promesy na dofi-
nansowanie zakupu samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych. 
Początkiem czerwca wręczył je 

uroczyście prezydent Andrzej 
Duda, obecny podczas otwar-
cia nowoczesnej siedziby Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bytomiu.

Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach, 
wsparcie dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych uznaje za 
ważne i potrzebne. – Realizu-
jąc swoje podstawowe zadania 
strażacy dbają o środowisko 
naturalne, choćby przeciwdzia-
łając skutkom różnego rodzaju 
klęsk żywiołowych. W swoich 
zadaniach często uczestniczą 
w akcjach usuwania skutków 
zanieczyszczenia środowiska, 
czy też skażenia środowiska 
w wyniku wypadków, awarii 

czy innej działalności. Dlatego 
właśnie Fundusz od lat wspie-
ra działania tych jednostek – 
przyznaje.

Jak zauważa, katowicki 
Fundusz prowadzi obecnie 
nabór wniosków w ramach 
„Ogólnopolskiego programu 
finansowania służb ratowni-
czych” z przeznaczeniem na 

zakup sprzętu ratowniczego 
dla jednostek strażackich z te-
renu województwa śląskiego. 
Wnioski te przyjmowane są do 
końca 2020 roku lub do wy-
czerpania alokacji środków. 
Program jest realizowany 
wspólnie z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. (red)

leśny ośrodek edukacji ekologicznej w istebnej.
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kaNalizacja w rozbUdowiE
Do końca września kolejni 
mieszkańcy Zasola Bielań-
skiego w gminie Wilamowi-
ce zostaną podłączeni do sieci 
kanalizacji. – Dzięki temu już 
wkrótce uzyskamy wyraźny 
efekt ekologiczny – przyznaje 
burmistrz Marian Trela.

Kluczowe znaczenie dla 
realizacji obecnego etapu 
inwestycji ma wykonana 
już wcześniej rozbudowa 
oczyszczalni ścieków wraz 
z budową kanalizacji sani-
tarnej w Zasolu Bielańskim. 
Nowoczesna oczyszczalnia 
zastąpiła początkiem tego 
roku stary i dużo mniej wy-
dajny obiekt. Wykorzystana 
technologia oparta jest o tzw. 
niskoobciążony nitryfikująco-
-denitryfikujący osad czynny 
z tlenową stabilizacją osadu. 
W oczyszczalni możliwe jest 
przerabianie aż 1200 m sześc. 
ścieków na dobę, co stano-
wi istotny, bo aż trzykrotny 
wzrost w porównaniu do 
wcześniejszych parametrów.

Równolegle w Zasolu 
Bielańskim prowadzone było 
powiększanie istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej, w następ-
stwie czego teraz rozpoczyna 
się przyłączanie kolejnych 
120 domostw do kanalizacji 
zbiorczej. Aby jak najszyb-
ciej uzyskać tzw. efekt eko-
logiczny, uruchomiony został 

program pomocy finansowej 
dla mieszkańców w zakresie 
budowy przyłączy. Na ten 
cel Gmina zdobyła 480 tys. zł 
częściowo zwrotnej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. Właściciele budynków 
otrzymać mogli dzięki temu 

dopłatę w wysokości do 70 
procent kosztów kwalifiko-
wanych zadania, jednak nie 
więcej niż 5 tys. zł.

Jak podkreśla burmistrz 
Wilamowic Marian Trela, 
zakończenie drugiego etapu 
inwestycji, co ma nastąpić 
do końca września br., to 
jeden z obecnych prioryte-
tów samorządu. – Uzyskamy 
już wkrótce wyraźny efekt 
ekologiczny. Nie może być 
inaczej, bo sołectwo Zasole 
Bielańskie skanalizowane 
zostanie wówczas w cało-
ści. Gmina będzie natomiast 
mogła rozliczyć pozyskane 
środki zewnętrzne – mówi 
burmistrz Wilamowic.

Oba przywołane projekty 
to łącznie 23 mln zł, przy 
czym około 70 proc. stanowi 
dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. (ma)

nowa oczyszczalnia w zasolu bielańskim ruszyła na przełomie roku.
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drzEwa tak bardzo PotrzEbNE
„Sadzimy tlen” – taki tytuł 

nosił happening, jaki 10 czerw-
ca odbył się na katowickim 
Rynku z inicjatywy bielskiej 
Fundacji Ekologicznej „Arka”.

Głównym e lementem 
wydarzenia było rozdawa-
nie drzew, bo to właśnie ich 
systematyczne sadzenie może 
przyczynić się do łagodzenia 
zmian klimatycznych. To 
również istotne dla więk-
szych miast, które borykają 
się z problemem smogu jako 
następstwem niedostatecznej 
filtracji powietrza. – Nakła-
niamy mieszkańców do zakła-
dania ogrodów przyjaznych 
dla ludzi, zwierząt i środowi-
ska. Szeroka akcja edukacyjna 
ma w tym pomóc – tłumaczy 
Wojciech Owczarz, prezes 
Fundacji Ekologicznej „Arka” 
z Bielska-Białej.

Nieprzypadkowo więc na 
katowickim Rynku zaopatrzyć 
się można było w sadzonkę ja-

rząba szwedzkiego. To drzewo 
idealnie nadaje się do przydo-
mowych ogródków, bo prócz 
cienia wydaje także słodkie 
owoce. Happening pozwolił 
ponadto na promowanie ko-
niecznej w okresie letnim opie-
ki nad drzewami, poprzez ich 
regularne podlewanie.

Akcja zorganizowana zo-
stała w ramach całorocznego 
programu aktywnej edukacji 
ekologicznej „Zielona ręka”, 
której jednym z partnerów 
kluczowych jest Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. (m)

sPrzątaNiE Na szlakU

Liczna reprezentacja gmi-
ny Kozy z powodzeniem pod-
jęła w niedzielę 14 czerwca 
wyzwanie udziału w ogólno-
polskiej akcji „Nie bądź cieć 
– podnieś śmieć”.

Z samego rana, pomimo 
aury deszczowej i mglistej, 
a więc nie do końca sprzy-
jającej, kilkunastoosobowa 
grupa wyruszyła żółtym szla-
kiem w kierunku Hrobaczej 
Łąki. Cel eskapady był jasny 
i zakładał zebranie wszelkich 
pozostałości po tych oso-
bach, które nie wykazały się 
wcześniej poszanowaniem 
dla przyrody. Nad rzetelną 
realizacją tego zadania przez 
koziańską ekipę czuwał oso-
biście zastępca wójta gminy 
Marcin Lasek, który oprócz 

aktywnego udziału zapewnił 
zbierającym niezbędne środki.

Ujawniona ilość odpadów 
– i to bez wątpienia aspekt 
pozytywny – nie była wcale 
znaczna. Do worków trafiały 
głównie chusteczki higienicz-
ne, szklane i plastikowe butel-
ki, puszki, maseczki ochronne, 
sporadycznie również elemen-
ty wyposażenia jednośladów. 
Na szczycie Hrobaczej Łąki 
z workami wypełnionymi 
odpadami obecni byli także 
inni uczestnicy akcji, którzy 
przybyli do Kóz z okolicz-
nych miejscowości. Śmieci 
zebrane tego dnia zostały 
odpowiednio zabezpieczone, 
a ich odbiór wprost z terenu 
tutejszego schroniska zapew-
niło Nadleśnictwo Bielsko. (r)

PrzybyŁy dwa ŻUbry
Samczyk i samiczka uro-

dziły się na przełomie maja 
i czerwca w Rezerwacie „Żu-
browisko” w Jankowicach 
w Nadleśnictwie Kobiór.

Jak informuje Jacek De-
rek z Nadleśnictwa Kobiór, 
takich narodzin na terenie 
Rezerwatu „Żubrowisko” 
dawno już nie widziano. 
W jednej z zagród krowa wy-
cieliła się niemal na oczach 

pracowników na co dzień 
opiekujących się stadem. 
A to oznacza, że żubry żyją 
tu w jak najbardziej natu-
ralnych warunkach i czują 
się dobrze.

Zwykle bowiem naro-
dziny żubrów odbywają się 
w ustronnym miejscu w głę-
bi lasu i dopiero po kilku 
dniach matka przyprowadza 
potomstwo do stada. Tym 

razem wycielenie nastąpiło 
niedaleko ogrodzenia jednej 
z zagród, gdzie żubry są co-
dziennie karmione. – To był 
moment, gdy nagle spostrze-
gliśmy, jak krowa zaczęła 
oblizywać cielaka – mówił 
jeden z pracowników.

Cielak i cieliczka uro-
dziły się 26 maja i 5 czerw-
ca. Pracownicy szacują, że 
każde waży po około 20 
kg. W przypadku dorosłego 
samca osiągnie on kiedyś 
wagę 600-700 kg, zaś sa-
mica – 400-540 kg. Przy-
chówek wkrótce otrzyma 
imiona, które będą się za-
czynały na litery „Pl” lub 
„Po” – podobnie, jak nazy-
wają się krowy, które uro-
dziły cielęta.

Wiosna i lato to czas, gdy 
stado żubrów się powiększa. 
Na terenie Rezerwatu „Żu-
browisko” przebywa obecnie 
55 osobników, kilka tygodni 
temu do stada dołączyły dwa 
nowe cielęta. (jd)Fo
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