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aktualności

W parkowym stawie
w Jaworzu zadomowił się
egzotyczny żółw. – Otrzymałem taką informację,
gada widać na zdjęciach.
Wcale nie jest taki mały –
mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.
Dodaje, że zwierzę najprawdopodobniej zostało
podrzucone lub po prostu
wyrzucone przez kogoś,
kto nie miał już dla niego
serca. – Być może nasz jaworzański Żółw Franklin
stanowi swego rodzaju

piękną ozdobę Parku Zdrojowego, ale tak naprawdę
to nie jest jego naturalne
środowisko. Na dłuższą
metę może sobie sam nie
poradzić – dodaje.
Radosław Ostałkiewicz
zapowiada, że najlepszym
miejscem dla niego będzie
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, gdzie się nim zaopiekują
specjaliści. Dlatego wystosował apel, aby każdy, kto
natknie się na żółwia dostarczył go do Muzeum. (R)

region w LICZBAch

Jubileusz społeczniczki
Maria Dziadek, społeczniczka, która przez wiele
dekad działała w organizacjach lokalnych gminy
Jasienica, obchodziła jubileusz 90-lecia urodzin.

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna wręczył jej
kwiaty i okolicznościową
tabliczkę obchodzącej 90.
urodziny, życzenia wielu lat
zdrowia złożyły jej również
inne osoby z wielu organizacji, z którymi Maria Dziadek współpracowała.
Pani Maria pochodzi spod
Lwowa, po II wojnie światowej przeprowadziła się na
Śląsk Cieszyński i szybko
w niego wrosła. W latach
50. prowadziła służbę instruktorską przysposobienia
rolniczego przy organizacjach społeczno-gospodarczych i spółdzielczych na
wsi. Do jej zadań należało
doradztwo indywidualne,
odczyty, pogadanki, poradnictwo grupowe dla zespołów i kół zainteresowań,
organizacja pokazów, kon-

kursów, wystaw rolniczych.
Współtworzyła biblioteki
i współpracowała z organizacjami społecznymi.
W 1962 r. założyła Koło
Gospodyń Wiejskich w Jasienicy, organizowała przedstawienia i kursy rolnicze,
zabawy charytatywne, a także
różnego rodzaju uroczystości
gminne, przeglądy i konkursy
kulinarne, pokazy i okolicznościowe spotkania. W 1970 r.
została kierowniczką Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni gminnej Samopomocy
Chłopskiej, prowadziła różnego rodzaju usługi, m.in.:
krawieckie, fryzjerskie, krojenia, gotowanie. W 1988
r. przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Jasienicy założyła
Zespół Regionalny „Jasieniczanka”, przyczyniając się do
rozpropagowania zwyczajów,

Foto: Arch. Miesięcznika „Jasienica”

żółw żyje
w zdrojowym stawie

obrzędów, gwary, strojów Śląska Cieszyńskiego.
Pozostała aktywną także na
emeryturze, założyła i przewodniczyła Kołu nr 21 Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Jasienicy. Oprócz organizowania licznych wycieczek

Foto: Mat. COS-OPO w Szczyrku

Zmarł prof. Henryk Klama
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to wysokość, jaką osiąga każda osoba, która
znajduje się na szczycie Skrzycznego. Począwszy
od tego lata potwierdza to stosowna tabliczka
umieszczona na górze.
Tabliczka określająca dokładną wysokość zamontowana została przy współpracy Centralnego
Ośrodka Sportu w Szczyrku oraz Oddziału PTTK
„Podbeskidzie” w Bielsku-Białej. Prócz precyzyjnego określenia samej okazałej liczby oraz nazwy
Skrzyczne ujęto również fakt, iż jest to najwyższy
szczyt Beskidu Śląskiego. – Takiej konkretnej informacji do tej pory brakowało. Co istotne tabliczka
została wkomponowana zgodnie ze standardami
obok tych, które już wcześniej były na Skrzycznem
zamontowane – mówi Tomasz Laszczak, dyrektor
COS-OPO w Szczyrku.
Tabliczka od początku sierpnia spełnia więc swój
informacyjny charakter dla licznie przybywających na Skrzyczne turystów. – Wyeksponowany
przekaz jest o tyle istotny, że sam szczyt znajduje
się poza szlakiem. Będzie to teraz idealne miejsce
choćby dla tych, którzy dokumentują zdobywanie
najwyższych szczytów w ramach Korony Gór Polski – zauważa Andrzej Kucia, wiceprezes zarządu
Oddziału PTTK. (M)
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W wieku lat 62 zmarł
prof. Henryk Klama, wieloletni prorektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej oraz dyrektor Instytutu
Ochrony i Inżynierii Środowiska uczelni.
Prof. dr hab. Henryk
Klama urodził się w 1957
r. w Lublińcu, studia biologiczne ukończył na Wydziale Biologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
W roku 1989 na Wydziale Biologii Uniwersytetu
im. A.Mickiewicza w Poznaniu obronił pracę doktorską i uzyskał stopień
doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
biologicznych w zakresie
biologii uzyskał w 2003

r. na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
a w 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora
w dziedzinie nauk biologicznych.
Od początków swej pracy naukowej był związany
z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, zaczął w 1995
r. jeszcze w czasie, gdy
uczelnia była filią Politechniki Łódzkiej. W latach
2006-2008 pełnił funkcję
Prorektora ds. Dydaktycznych ATH, w 2008 r. został wybrany na funkcję
Prorektora ds. Studenckich
i Kształcenia ATH, którą
pełnił przez dwie kadencje.
W latach 2004-2019 pełnił
też obowiązki dyrektora Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska.
Oprócz działalności organizacyjnej w Akademii
profesor Klama pełnił również szereg funkcji w organizacjach naukowych oraz
gremiach doradczych,
m.in. był członkiem Rady
Redakcyjnej czasopisma
„Fragmenta Floristica et
Geobotanika Polonica”,
a od 1995 r. współpra-

cował z European Committee for Conservation
of Bryophytes (ECCB),
w zakresie czerwonej listy
wątrobowców zagrożonych
w Europie.
Zainteresowania naukowe profesora Henryka
Klamy dotyczyły przede
wszystkim różnorodności
wątrobowców, ich systematyki, ekologii, zagrożeń i problemów ochrony
oraz zróżnicowania flory
i zbiorowisk roślin naczyniowych. Był wybitnym, uznanym w kraju
i za granicą specjalistą
hepaticologiem, znawcą
wątrobowców, autorem
lub współautorem ponad
200 prac naukowo-badawczych. Wypromował ponad
60 prac dyplomowych magisterskich i 70 inżynierskich, dwóch doktorów
biologii, był też recenzentem w dwóch postępowaniach habilitacyjnych
i w czterech przewodach
doktorskich. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
i organizacyjnej był osiemnastokrotnie wyróżniany
nagrodami rektora.
Spoczął na cmentarzu
komunalnym w Kamienicy przy ul. Karpackiej. (KM)

i spotkań dla członków Koła
z inicjatywą jego przewodniczącej odwiedzano chorych
członków i pamiętano o jubilatach. Mimo podeszłego wieku
pani Maria pozostaje w dobrym zdrowiu i nie rezygnuje
z aktywności społecznej. (UGJ)

Gratulacje dla
Leszka Stokłosy
Leszek Stokłosa, który kierował
bielskim Urzędem Pracy, przeszedł
na emeryturę. Starosta bielski Andrzej Płonka oraz prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski
złożyli mu gratulacje i podziękowanie za jego wkład w rozwój miasta
i powiatu.
Leszek Stokłosa ma 67 lat, pochodzi z Opolszczyzny. Ukończył studia
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1978 r. mieszka i pracuje
w Bielsku-Białej. Zaczynał pracę
w Wydziale Zatrudnienia Urzędu
Wojewódzkiego, a później w kadrach
tego urzędu. Przez kilka lat pracował w firmie Lenko oraz w Urzędzie
Miejskim, gdzie był kierownikiem
Wydziału Organizacyjnego Prawnego
i Kadr. W 1990 r. po wygraniu konkursu objął stanowisko kierownika
najpierw w nowo utworzonym Rejonowym Urzędzie Pracy, a następnie,
po zmianach strukturalnych, dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Bielsku-Białej. Łatwo wyliczyć, że
kierował tym Urzędem przez 30 lat!
Jak wspomina, gdy obejmował
stanowisko, bezrobotnych było blisko 19 tys. osób, co stanowiło ponad 15 proc. mieszkańców w wieku
produkcyjnym. W ub.roku stopa
bezrobocia nie przekraczała 2 proc.
Zapowiada, że na emeryturze będzie
zajmował się swoimi pasjami, czyli
ogrodnictwem, modelarstwem i turystyką. (JK)
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i Rekreacji Marka Kubicę
sprzed obiektów sportowych
przy ulicy Szkolnej wystartował mający typowo rekreacyjny charakter przejazd
miłośników rowerowej aktywności.
Osoby w różnym wieku,
od najmłodszych wspieranych przez swoich rodziców
aż po seniorów, wyruszyły
na łącznie 3,5-kilometrową
pętlę ulicami Wilkowic. Po
nieco ponad kwadransie jazdy
pierwsi zawodnicy pojawili
się ponownie w pobliżu GOSiR. Następnie już wspólnie,
z dającą się zauważyć ra-

W Wilkowicach sportowe emocje były szczególne,
gdyż rywalizację kolarzy poprzedził Gminny Rodzinny
Prolog Tour de Pologne. Po
przywitaniu licznie zgromadzonych uczestników przez
wójta gminy Wilkowice Janusza Zemanka oraz dyrektora
Gminnego Ośrodka Sportu

dością i satysfakcją na twarzach, kilkadziesiąt kolarzy
amatorów pokonało specjalnie przygotowane na wyścig
Tour de Pologne miejsce lot-

Foto: Marcin Nikiel

W piątek 7 sierpnia na Ziemi Bielskiej królowało kolarstwo. Nie tylko z racji
przejazdu peletonu wyścigu
Tour de Pologne, ale i wobec przeprowadzonych imprez towarzyszących.

3

Schody jak nowe

Foto: Łu

Kolarskie święto

nej premii przy ul. Wyzwolenia.
Dla wszystkich uczestników Gminnego Rodzinnego
Prologu przygotowano unikatowe pamiątki związane
z kolarską imprezą, a więc
okolicznościową koszulkę oraz
książkę Czesława Langa.
Kilka minut po godzinie
15 do Wilkowic wjechał
peleton na trasie 3. etapu
tegorocznej edycji Tour de
Pologne. Kibice wiwatowali zawodnikom, szczególnie
na ul. Wyzwolenia, w którą
kolarze skręcili po zjeździe
z Przegibka na ul. Żywiecką,
wspinając się na punktowaną premię. Peleton podążył
następnie w kierunku Łodygowic, a finiszował po pokonaniu przeszło 200 km za
sprawą widowiskowych pętli
na ulicach Bielska-Białej. (M)
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Wyremontowane schody prowadzące do budynku
Urzędu Gminy w Bestwinie
zostały już oddane do użytkowania po wymaganym ku
temu odbiorze konserwatorskim.
Modernizacja, której
koszt ze środków budżetowych Gminy sięgnął
90 tys. zł, wcale nie była
przedsięwzięciem łatwym.
Z racji zabytkowego statusu obiektu prace wykonać
mogła wyłącznie firma
posiadająca odpowiednie
uprawnienia. Dopiero po
uzyskaniu szeregu zezwoleń zadanie remontu schodów w przeciągu kilkunastu

wakacyjnych dni zostało
z powodzeniem zrealizowane. Co istotne, na czas
inwestycji interesanci korzystali z zastępczego wejścia z tyłu budynku.
Odnowione schody wydatnie poprawiły bezpieczeństwo, budynek już po
przeprowadzonym odbiorze
zyskał także pod względem
estetycznym. Remont sprawił, że schody nawiązują
obecnie do swojego dawnego
wyglądu z lat 30. minionego
wieku, gdy pałac był siedzibą arcyksięcia Leona Karola
Habsburga. Od przeszło 20
lat znajduje się tu natomiast
Urząd Gminy. (M)

Z prac poselskich

Podnieść aktywność seniorów

W lipcu po raz pierwszy
zebrali się członkowie Rady
ds. Polityki Senioralnej II kadencji. – Zaprosiliśmy osoby
z różnych środowisk, aby wykorzystując swoje doświadczenie pomagali naszemu
ministerstwu w kształtowaniu
całościowych działań wsparcia środowiska osób starszych. W efekcie współpracy
z poprzednią kadencją Rady
wypracowaliśmy szereg programów i inicjatyw legislacyjnych – wyjaśnia wiceminister
Stanisław Szwed.
Dodaje, że jako państwo
stoimy przed dużym wyzwaniem w zakresie utrzymania
aktywności osób starszych.
– Starzejemy się jako społeczeństwo, przybywa osób
w podeszłym wieku, a ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny
cały czas pozostają sprawni
i chętni do aktywności. To
dlatego chcemy, aby ich doświadczenie i energię mogły
wykorzystywać lokalne spo-

Foto: Mat. MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej zachęca samorządy i organizacje
pozarządowe do włączenia
się do programów wsparcia
aktywności osób starszych.

Wiceminister Stanisław Szwed wyjaśnił zadania, jakie stoją przed Radą ds. Polityki Senioralnej II kadencji.
łeczności z pożytkiem dla
wszystkich – wyjaśnia wiceminister.
Jak mówi, coraz więcej instytucji przyłącza się do Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób
Starszych (ASOS). Od 2016
r. z 1400 sfinansowanych projektów skorzystało blisko 608
tys. osób, w tym 38,5 tys. osób
z niepełnosprawnościami.
Program ma za zadanie poprawę jakości i poziomu życia
osób starszych poprzez różnego rodzaju zajęcia edukacyjne,
artystyczne, sportowe, warszta-

www.gazetabeskidzka.pl

ty, ma wspierać integrację międzypokoleniową i uczestnictwo
w życiu lokalnej społeczności.
To 40 mln zł rocznie, które
w tej edycji zostały rozdzielone na 304 projekty skierowane
na aktywizację osób powyżej
60. roku życia. – Cieszy to, że
z naszego regionu dofinansowanie otrzymało kilkanaście
bardzo ciekawych i pomysłowych projektów aktywizacji
seniorów – mówi poseł Prawa
i Sprawiedliwości.
Projekty rozpatrywano
w czterech kategoriach: edukacja osób starszych, aktyw-

ność społeczna promująca
integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacja społeczna oraz usługi
społeczne dla osób starszych.
Stanisław Szwed podkreśla, że
preferowano zwłaszcza projekty z mniejszych miejscowości, do 60 tys. mieszkańców,
gdzie dostęp do usług dla osób
starszych jest trudniejszy, niż
w dużych ośrodkach.
Najważniejszym programem, jaki Ministerstwo Rodziny kieruje do osób starszych,
pozostaje jednak program
Senior +, prowadzony od

Więcej ważnych połączeń
W Bielsku-Białej tuż nad zakrętem drogi ekspresowej S1 w poniedziałek 3 sierpnia uroczyście
podpisano umowę na projekt i
budowę odcinka do Dankowic,
jednego z czterech, które mają
połączyć Bielsko z istniejącą
ekspresówką w Mysłowicach. –
Jako rząd Zjednoczonej Prawicy
wypełniamy zobowiązania wobec
naszego regionu – mówi poseł
Stanisław Szwed, wiceminister
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
Przypomina, że w 2016 r. posłowie
Prawa i Sprawiedliwości z tego
regionu zaprosili premier Beatę
Szydło. – Wraz z samorządowcami przedstawiliśmy argumenty
za szybkim wybudowaniem tego
drogowego połączenia. Premier
osobiście zadbała o to, aby droga
2015 r. Jednostki samorządu
terytorialnego uzyskują dzięki niemu dofinansowanie na
utworzenie lub wyposażenie
placówki Dziennego Domu
Senior + lub Klubu Senior +,
a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących
w tej formule placówek. Co
roku na ten program Ministerstwo przeznacza 80 mln zł,
w tym roku jest to dofinansowanie na ponad 200 nowych
placówek i dla ponad 600 już

została wpisana na rządową listę
inwestycji drogowych, co ważne,
wraz z przydzielonym jej finansowaniem – dodaje poseł. Odcinek
o długości 12 km za kwotę 586,7
mln zł zostanie ukończony w 2023
r., równolegle powstaną trzy pozostałe odcinki tego połączenia.
Stanisław Szwed dodaje, że także
inne ważne dla regionu połączenie już wkrótce może doczekać się
realizacji. Od dawna wyczekiwaną
Beskidzką Drogę Integracyjną
wpisano na listę planowanych inwestycji, ale jak dotąd nie zostały
na nią wyznaczone fundusze. –
Wszystko wskazuje na to, że w tej
perspektywie unijnej uzyska ona
dofinansowanie. Tym bardziej, że
zniknęły ostatnie przeszkody blokujące budowę całego połączenia
Bielska z Krakowem – dodaje poseł.
istniejących. – Dostrzegamy rosnące zainteresowanie
i zaangażowanie samorządów
terytorialnych w realizacji
lokalnych form wsparcia dla
osób starszych. Warto też korzystać z programu Opieka 75+
skierowanego do samorządów
do 60 tys. mieszkańców na
wsparcie świadczenia usług
opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat w miejscach
ich zamieszkania – dodaje Stanisław Szwed. (R)
sierpień 2020

Oczekujemy podwyżek dla budżetówki

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Rośnie napięcie w spółkach Hutchinsona
W obu żywieckich zakładach firmy Hutchinson trwa spór zbiorowy. W poniedziałek 17 sierpnia związkowcy z „Solidarności” przeprowadzili
dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Uczestniczyła
w nich niemal cała załoga. To dowód, że rośnie
determinacja pracowników, a konflikt może ulec
dalszemu zaostrzeniu.
Przypomnijmy: w obu żywieckich spółkach
Grupy Hutchinson od wielu miesięcy trwa batalia
o poprawę wynagrodzeń załogi. Wszelkie postulaty związkowców są wciąż ignorowane przez
pracodawcę. Żadnych efektów nie przyniosły też
rozpoczęte mediacje. O tym, że spór się zaostrza,
świadczą flagi i transparenty, które przed miesiącem pojawiły się na bramach obu spółek. – Nic
to nie dało. Nie było żadnych rozmów, żadnych
konkretnych propozycji. Tymczasem cierpliwość
pracowników się kończy – relacjonuje Seweryn
Dudek, przewodniczący „Solidarności” ze spółki
Hutchinson Żywiec 1 (na zdjęciu obok).
W tej sytuacji związkowcy podjęli decyzję
o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku
ostrzegawczego. Odbył się on w poniedziałek
17 sierpnia. Wzięło w niej udział ponad 90 procent pracowników produkcji (poza osobami zatrudnionymi przez agencje pracy tymczasowej).
Równolegle przed bramami spółki Hutchinson
Żywiec 1 odbyła się pikieta solidarności ze strajkującą załogą. Przedstawiciele załogi przekazali
pracodawcy petycję, w której czytamy: „Podjęte
przez nas kroki są wyrazem naszego niezadowolenia i ogromnej determinacji, wynikającej z pasywnej postawy dyrekcji”. W tym samym piśmie

przedstawiciele załogi wyrazili nadzieję, że jak
najszybciej podjęte zostaną decyzje, które zapobiegną dalszemu zaostrzeniu sytuacji w spółce.
Podobne działania podjęła „Solidarność”,
działająca w drugim żywieckim zakładzie grupy
Hutchinson, zatrudniającym blisko 1200 osób.
Tam także rozmowy o podwyżkach utknęły
w martwym punkcie. Żadnego efektu nie przyniosło też pierwsze spotkanie przy mediacyjnym stole. – Niezmiennie oczekujemy, aby pracodawca
poważnie podszedł do rozmów. Wciąż podkreślamy, że pracownikom za ich uczciwą, efektywną pracę należą się godziwe płace – podkreśla
Krzysztof Gaj, szef „Solidarności” w zakładzie
Hutchinson Żywiec 2. Również tam w poniedziałek odbył się dwugodzinny strajk, który został
poparty przez niemal całą załogę spółki. – To
dowodzi rosnącej frustracji i zniecierpliwienia
załogi. Ludzie są gotowi iść na całość. Najwyższy czas, by zacząć konstruktywne rozmowy,
które zaowocują konkretnymi podwyżkami dla
pracowników – podkreśla Krzysztof Gaj.
Teraz załogi w obu żywieckich spółkach
Hutchinsona czekają na
odpowiedź pracodawców.
Związkowcy przestrzegają, że brak merytorycznych
rozmów prowadzi do wzrostu frustracji załogi. W takiej sytuacji związkowcy
będą zmuszeni korzystać
z kolejnych rozwiązań
przewidzianych w ustawie
o związkach zawodowych.

Zapraszamy na rajd
W sobotę 5 września odbędzie się kolejny
Ogólnopolski Rajd Górski Solidarności, tradycyjnie organizowany przez Region Podbeskidzie
przy współpracy z Komisją Krajową NSZZ „S”.
Trasy tegorocznego rajdu będą prowadziły na Halę Miziową w Beskidzie Żywieckim.
Najlepiej wyruszyć z graniczącego ze Słowacją
Korbielowa, choć – oczywiście – można wybrać też bardziej ambitne trasy. Najszybciej na
rajdową metę można dotrzeć wybierając jeden
z poniższych szlaków:
 żółty: Korbielów (Smrek) – Hala Miziowa, czas przejścia 2 godz. (powrót 1 godz.
15 min.);
 zielony: Korbielów (Jontek) – Hala Miziowa, czas przejścia 1 godz. 45 min. (powrót
1 godz. 15 min.);
 czerwony: Korbielów-Granica – Hala
Miziowa, czas przejścia 1 godz. 45 min.
(powrót 1 godz. 15 min.).
Na rajdowej mecie na Hali Miziowej o godz.
12.00 odprawiona zostanie Msza Święta, po której przewidziano poczęstunek dla wszystkich
uczestników. Będzie można również wybrać
się na pobliskie Pilsko. Serdecznie zapraszamy!

Proponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku na poziomie
2800 zł realizuje oczekiwania Związku – czytamy
w decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”. Jednocześnie „Solidarność” oczekuje wyższej od propozycji rządu waloryzacji rent
i emerytur oraz wyższego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
– Relacja poziomu płacy minimalnej do
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest na poziomie satysfakcjonującym
Związek – napisano w decyzji Prezydium KK
opiniującej rządowe propozycje dot. przyszłorocznego budżetu. Zdecydowanie negatywnie
oceniona została za to propozycja wzrostu
wskaźnika waloryzacji, który rząd zamierza
ustalić na poziomie ustawowego minimum. To
zdaniem Prezydium poziom niewystarczający.
Związkowcy postulują, by zwiększyć te świadczenia o wskaźnik odpowiadający wysokości
inflacji w gospodarstwach domowych emerytów

Nowe świadczenia dla działaczy opozycji
We wtorek 18 sierpnia Senat RP przyjął przegłosowany już w Sejmie rządowy projekt ustawy
zakładającej podwyższenie rent i emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej do kwoty 2400
zł brutto. – Ten projekt to przejaw solidarności
i sprawiedliwości społecznej. Zależy nam, by
przepisy weszły w życie jak najszybciej, najlepiej
tuż po rocznicy wydarzeń sierpniowych 1980
roku – mówi Marlena Maląg, minister rodziny,
pracy i polityki społecznej.
Eugeniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, podkreśla,
że podwyższenie emerytur działaczy opozycji
antykomunistycznej i osób represjonowanych
to od lat jeden z najważniejszych postulatów tego środowiska. – Działacze
opozycji antykomunistycznej byli
poddawani różnym szykanom,
zwalniano ich z pracy, wcielano
do wojska, a jeśli mieli pracę, to
byli zatrudniani na najniższych
stawkach i nie mogli awansować.
To wszystko wpływało na ich sytuację materialną oraz na wysokość przyszłych emerytur – mówi Eugeniusz Karasiński.
Jak poinformował resort pracy, działacze
opozycji antykomunistycznej, którzy otrzymują
renty i emerytury niższe niż 2400 zł brutto,

dostaną dodatek wyrównawczy. Zostanie on
przyznany na wniosek osoby uprawnionej
i będzie wypłacany razem ze świadczeniem.
Rządowy projekt zakłada także m.in. ulgi
w środkach transportu publicznego – 50 proc.
w komunikacji miejskiej i 51 proc. w komunikacji krajowej.
Te wszystkie zmiany dotyczą osób, które mają
(lub będą miały) potwierdzony przez Urząd do
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
status działacza opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Obecnie taki status w całej Polsce posiada 12,7
tys. osób. Spośród nich prawo do świadczeń emerytalnych uzyskało ok. 9,4 tys., z których ponad
połowa otrzymuje świadczenie niższe niż
2400 zł brutto.
– Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego chcemy
wprowadzić wyrównanie w formie comiesięcznego dodatku, aby
podziękować tym osobom za to, że
dziś żyjemy w wolnej niepodległej
ojczyźnie – podkreśla Marlena Maląg,
minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Osoby te walczyły, abyśmy w takim kraju
żyli. Wolność należy pielęgnować, ona nie jest
dana raz na zawsze; ten dodatek to podziękowanie.
Chcemy, by te osoby mogły dobrze żyć – dodaje.

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich
zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
lub terenowymi oddziałami naszego związku. W
związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapisy u przewodniczących zakładowych
organizacji związkowych. Ostateczny termin
przyjmowania zgłoszeń to wtorek 1 września.
Bliższych informacji udziela wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Stanisław Sołtysik,
tel. 603 321 939.

w 2020 r. powiększony o co najmniej 50 proc.
realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
za pracę w roku 2020.
Po raz kolejny NSZZ „Solidarność” domaga
się wypracowania systemowego sposobu waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. Domaga się również wzrostu wskaźnika
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
na rok 2021 na poziomie nie mniejszym niż 109
proc. w ujęciu nominalnym.
Według Prezydium KK zamrożenie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej przy jednoczesnym prognozowanym wzroście poziomu cen
i wynagrodzeń sektora prywatnego niewątpliwie
po raz kolejny osłabi poziom konkurencyjności
etatów w sferze budżetowej w stosunku do sektora prywatnego. Również i w tym przypadku
„Solidarność” domaga się wypracowania systemowych uregulowań gwarantujących utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń i ich wzrostu
w odniesieniu do PKB na rok następny.

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat: tel. 33 812 67 90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060, tel. 33 812 67 90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń tel. 33 812 67 52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny tel. 33 812 67 53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik
tel. 506 194 984,
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek
tel. 696 600 333,
e-mail: czeslawchrapek@gmail.com
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul tel. 668 973 092,
e-mail: b.mazul.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda
tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

Czterdzieści lat temu…

SIERPIEŃ POD BESKIDAMI
Czterdzieści lat temu, w pamiętnym sierpniu 1980 roku w województwie bielskim wcale nie było tak spokojnie, jak utrzymywała ówczesna władza
i podporządkowane jej środki masowego przekazu. Przypominamy tekst o historii tamtych niezwykłych dni na Podbeskidziu.

W sierpniu 1980 roku prasa
i telewizja donosiły, że wszędzie, poza Wybrzeżem, trwa
spokojna i wytężona praca.
Powodowało to niechęć strajkujących z Wybrzeża do robotników ze Śląska i Małopolski,
a zapewne też do mieszkańców
Podbeskidzia, wciśniętego
między te dwa regiony. Takie
opinie były podwójnie niesprawiedliwe. Tu nie było silnej,
zorganizowanej opozycji ani
też strajkowych tradycji, jak na
Wybrzeżu. Poza tym wcale nie
panował tu tak wielki spokój,
jakim chwaliły się władze.
Już w połowie lipca 1980
roku kilkugodzinny strajk
przeprowadzili pracownicy
jednego z wydziałów bielskiej
Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Władze błyskawicznie spełniły ich postulaty.
Na początku sierpnia Roman
Walczak, kierowca Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji w Bielsku-Białej, zaczął zbierać podpisy
pracowników WPK pod listą
postulatów i żądań, głównie
ekonomicznych i socjalnych.
8 sierpnia na krótki czas pracę
przerwała część załogi Bielskich Zakładów Przemysłu
Lniarskiego „Lenko”. Powrócono do pracy, gdy dyrekcja
obiecała rozpatrzyć wysunięte
tam postulaty wewnątrzzakładowe. Trzy dni później wybuchł krótki strajk na jednym
z wydziałów Bielskiej Fabryki
Maszyn Włókienniczych „Befama”, jednego z największych
zakładów w mieście. Już podczas tego pierwszego strajku
robotnicy, doprowadzeni do
furii biernością zakładowych
działaczy związkowych, zaczęli dopominać się o autentyczną
reprezentację załogi.
Na kilka dni do bielskich
zakładów powrócił względny spokój. Ale to były tylko
pozory. Ludzie dyskutowali
na temat sytuacji w kraju,
komentowali znane z Radia Wolna Europa gdańskie
postulaty. Wśród załóg narastało napięcie, które lada
moment mogło doprowadzić
do wybuchu…
24 sierpnia na oddziale
remontowym Fabryki Aparatów Elektrycznych „Apena”
w Bielsku-Białej odbyła się
masówka, w trakcie której
pracownicy poparli gdańskie
postulaty dokładając do nich
własne żądania, dotyczące

głównie spraw ekonomicznych i socjalnych.
Podobne postulaty w tym
samym czasie wysunęli pracownicy kilku innych zakładów pracy, m.in. Śląskich
Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Bielsku-Białej.
We wtorek 26 sierpnia na
jeden dzień stanęła Bielska
Fabryka Armatury „Befa”.
Tam strajk zaczął się o 9.00
na przerwie śniadaniowej na
hali wydziału mechanicznego. Zeszli się tam także pra-

Zapraszamy
na mszę św. w 40. rocznicę powstania „Solidarności”, która
zostanie odprawiona w piątek
28 sierpnia o godz. 18.00 w kościele Trójcy Przenajświętszej
przy ul. Sobieskiego 10 a w
Bielsku-Białej.
cownicy z innych oddziałów,
nawet pierwsze osoby z biurowca. W sumie było to około
pół tysiąca ludzi. Strajkujący
poparli gdańskie postulaty dokładając też własne.
Zaczęło także wrzeć w największym podbeskidzkim zakładzie, Fabryce Samochodów
Małolitrażowych. Tam głównymi ogniskami kontestacji
były wydziały Narzędziowni
i Utrzymania Ruchu. Zaczęło
się od spisania żądań, głównie ekonomicznych i socjalnych, poprzedzonych słowami
poparcia dla strajkujących
z Wybrzeża. Pod takimi listami zbierane były podpisy pracowników.
To wszystko odbywało się
wewnątrz zakładów i mało kto

wiedział, że na Podbeskidziu
„coś” się dzieje. Wszystko
zmieniło się w środowy ranek 27 sierpnia. Wtedy na
ulice stolicy Podbeskidzia
nie wyjechał żaden autobus
miejskiej komunikacji. Zaczął się zorganizowany przez
Romana Walczaka i jego zaufanych kolegów strajk solidarnościowy.
Dyrekcja WPK naprzemian
krzykiem i obietnicami próbowała przerwać strajk. Wkrótce
do zajezdni zjechali towarzysze z Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz przedstawiciele
Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Rady Związków
Zawodowych. Proponowano
pracownikom spore podwyżki,
byle tylko wrócili do pracy.
Bez skutku.
Gorąco zaczęło się też
w innych zakładach Bielska-Białej. 28 sierpnia zaczął się
kolejny strajk w Befamie, tym
razem na oddziale montażu
w największym Zakładzie D,
gdzie pracowało prawie półtora tysiąca ludzi. W trakcie
masówki powołano tam Komitet Strajkowy, który opracował listę postulatów. Na
pierwszym miejscu umieszczono żądanie podpisania
porozumienia z gdańskim
Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Befama
wznowiła pracę 29 sierpnia,
warunkowo zawieszając strajk
do czasu wyjaśnienia sytuacji
w Gdańsku.
Także 28 sierpnia rozpoczęły strajk pierwsze wydziały w FSM, a od następnego
dnia strajkował już cały bielski zakład. Partyjni propa-

gandziści zaczęli wyliczać,
ile syrenek i małych fiatów
nie zjechało z taśm produkcyjnych fabryki. Solidarny
przestój w FSM trwał do
ostatniego dnia sierpnia.
W dzień po WPK stanęły
w Bielsku-Białej, obok Befamy i FSM, także inne zakłady – m.in. Transbud, PKS
i Baza Sprzętowo-Transportowa Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego, a także PKS
i MPK w Oświęcimiu, Fabryka Wtryskarek w Wadowicach, Wytwórnia Silników
Wysokoprężnych w Andrychowie i Andrychowska Fabryka Maszyn.
W wielu innych zakładach
odbyły się burzliwe zebrania
załóg, owocujące sformułowaniem własnych postulatów, a przede wszystkim

poparciem dla strajkującego
Wybrzeża. Następnego dnia,
czyli 29 sierpnia, zaczęli
strajk między innymi kierowcy z MPK i PKS w Żywcu,
załogi oddziałów towarowych
PKS w Kętach i Oświęcimiu,
kierowcy z PKS w Cieszynie,
a także pracownicy żywieckiego oddziału Transbudu.
Wszystkie strajki miały już
wyłącznie charakter solidarnościowy z MKS-em
w Gdańsku.
Część strajków wygasła w sobotę 30 sierpnia po
podpisaniu porozumienia
w Szczecinie. Inne skończyły się w ostatnim dniu tego
gorącego miesiąca. W nieformalnej strajkowej bazie,
jaką była wówczas bielska
zajezdnia WPK, strajk przerwano niedzielnym rankiem
31 sierpnia, gdy praktycznie
było już pewne, że za moment
podpisane zostanie porozumienie w Gdańsku.
Strajki na Podbeskidziu
trwały jeszcze w pierwszych
dniach września tamtego pa-

miętnego roku. Zastrajkowali
wówczas między innymi pracownicy skoczowskich zakładów FSM: Kuźni i Odlewni,
załoga bielskich Zakładów
Szybowcowych i żywieckiej
papierni Solali. Niespokojnie było też w Zakładach
Chemicznych Oświęcim,
w cieszyńskim Polifarbie i w
Zakładach Metali Lekkich
w Kętach.
  
W czwartek 11 września
1980 roku w siedzibie bielskiego oddziału Stowarzyszenia PAX odbyło się pierwsze
spotkanie organizacyjne Międzyzakładowego Komitetu
Założycielskiego samorządnych, niezależnych związków
zawodowych w województwie
bielskim. Przedstawiciele
trzydziestu zakładów pracy
na przewodniczącego MKZ
wybrali Patrycjusza Kosmowskiego. Jego zastępcami zostali Roman Walczak i Roman
Pisulak. To było pierwsze
zebranie podbeskidzkiej „Solidarności”.
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powiat bielski

Szkoły czekają na uczniów
Mimo pandemii i związanej z nią niepewności co do powrotu uczniów do szkół, Powiat Bielski wykorzystał ostatnie miesiące
na remonty i poprawę stanu wyposażenia swoich placówek.

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Zdjęcia: Magdalena Fritz/Mat. Starostwa Powiatowego

Obiekt sportowy „Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach przeszedł termomodernizację,
której koszt wyniósł 420 tys.
zł. Oprócz tego przeprowadzono szereg drobniejszych
remontów, m.in. sali dydaktycznej, zaplecza przy sali
gimnastycznej, kanalizacji,
klatki schodowej. Poddano
też pielęgnacji boisko piłkarskie „Orlik” i wyposażono klasy.
W kompleksie oświatowym przy ul. Traugutta
w Czechowicach, gdzie swoją
wspólną siedzibę mają Zespół
Szkół Technicznych i Lice-

Kompleks budynków oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach zyskał
nowy kaseton nad wejściem, przeszedł też termomodernizację.

Przy Szkole Specjalnej dla dzieci przygotowano piękny ogród i plac
zabaw.

alnych oraz Zespół Szkół
„Silesia”, kontynuowano
termomodernizację obiektu
kosztem blisko 4,4 mln zł.
Podczas tych robót wykona-

Powiatu Bielskiego. Z innych
poważniejszych prac kosztem
79 tys. zł wyremontowano
pomieszczenia stołówko-świetlicy, zaś blisko 36 tys.
zł pochłonęła wymiana barierek w holu. Ekipy budowlane
zmodernizowały też kilka pomieszczeń i gabinetów, szkoła doposażyła ponadto swoją
pracownię mechatroniki, co
pochłonęło ponad 60 tys. zł.
Z kolei w Zespole Szkół
Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach w ostatnich
miesiącach zagospodarowano
kompleksowo teren przyszkolny kosztem blisko 845 tys. zł,
tworząc wspaniałą przestrzeń
do nauki i zabawy na świeżym
powietrzu dla uczniów placówki. Zostały wykonane także

no także drobniejsze prace,
np. zadaszenie nad jednym
z wejść, remont korytarzy
w części administracyjnej
wraz z zakupem ławek oraz
w części sportowej wraz
z zakupem gablot na sztandary i puchary. Zamontowano również nad wejściem
kaseton informacyjny z logo

Wydatki bieżące i inwestycyjne
w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat
Bielski:

Nowa siłownia Szkoły Mistrzostwa Sportowego została wyposażona w
profesjonalny sprzęt.

2015 r. – 23 537 138 zł
2016 r. – 26 086 227 zł
2017 r. – 23 504 900 zł
2018 r. – 28 426 039 zł
2019 r. – 27 748 957 zł
2020 r. – 30 271 971 zł

drobniejsze remonty w samym
budynku szkolnym. Z dużych
inwestycji należy wymienić
zakup i montaż wyposażenia
warsztatów gastronomicznych
za blisko 135 tys. zł.
Kosztem ponad 191 tys. zł
przeprowadzono modernizację
kotłowni w budynkach Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, zaś 92 tys. pochłonął
remont łazienek w przyszkolnym schronisku młodzieżowym, 24,6 tys. zł likwidacja
barier architektonicznych przy
wejściu wraz z innymi pracami, a za 200 tys. zł wyposażono nową siłownię. Wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej
i termicznej w piwnicy szkoły
pochłonęło 158 tys. zł. (R)

Każdego roku w sierpniu porównujemy, jak zmieniły się nasze
placówki szkolne. I cieszy to, że
za każdym razem widać znaczącą poprawę, zarówno w samym
stanie technicznym budynków,
przystosowaniu do potrzeb nowoczesnej oświaty, jak i w coraz
bogatszym wyposażeniu. Był
okres, gdy musieliśmy podejmować trudne decyzje, ale dziś
widać, że pozwoliły one lepiej
wydawać środki, jakie przeznaczamy na oświatę.
Chcę podkreślić, że na remonty i
zakup wyposażenia przeznaczamy w dużej mierze pieniądze z
naszego powiatowego budżetu. To dodatkowe kwoty, ponad
otrzymywaną subwencję oświatową. Dodatkowo wykorzystujemy również środki finansowe
z różnego rodzaju programów
pomocowych, dzięki czemu
możemy dla naszych szkół zrobić więcej. Mam nadzieję, że
kolejne roczniki uczniów w
administrowanych przez nas
placówkach dobrze będą się w
nich czuły. Z naszej strony, na
miarę możliwości finansowych,
możemy zagwarantować, że
nieustannie będziemy dbać o
stan powiatowych placówek.

Przybywa mieszkańców

Zakończyły się prace przy ważnej inwestycji drogowej w powiecie bielskim.

Powiat bielski ma coraz więcej
mieszkańców, a tendencja wzrostowa
ma charakter stały i stabilny.
– W ostatnich 20 latach populacja
na tym terenie wzrosła o blisko 15
proc. To bardzo wysoki wskaźnik
– mówi Artur Kubica ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, które wraz
z bielskim Starostwem Powiatowym
pracuje nad „Strategią Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+”.
Wzrost to raczej efekt migracji,
niż przyrostu naturalnego. Co ciekawe, na życie w powiecie bielskim
decyduje się sporo osób spoza Bielska-Białej. Obecnie mamy ponad
166 tys. mieszkańców, zaś Główny
Urząd Statystyczny prognozuje, że
w 2050 r. liczba ta wzrośnie do 175
tys. Autorzy diagnozy łączą ten fakt
z poziomem rozwoju gospodarczego
powiatu, coraz lepszą infrastrukturą drogową i zamożnością nowych
mieszkańców. Przyrost ludności
jest efektem rozrostu budownictwa
mieszkaniowego, głównie jednorodzinnego.
Autorzy diagnozy przepytali
mieszkańców powiatu i młodzież

W Hecznarowicach w gminie Wilamowice dobiegła końca modernizacja trzeciego, ostatniego już odcinka
ulicy Krakowskiej. Mowa o fragmencie od strażnicy OSP w centrum
Hecznarowic do granicy z Kętami.
Wiadomość ucieszyła mieszkańców,
bowiem droga czekała na remont ponad 30 lat.
– Niespełna 3 km trasy kosztowało niemało, bo ponad 9 mln zł.
Wcześniej wyremontowaliśmy ul.
Krakowską w centrum miejscowości, a przed nią odcinek do ronda
w Wilamowicach. W każdym przypadku inwestycję współfinansował
powiat bielski, a dokładała się gmina
Wilamowice. Bez wsparcia samorzą-

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

W Hecznarowicach do granicy

dów gminnych nie zrobilibyśmy tak
wiele na drogach powiatu – mówi
starosta bielski Andrzej Płonka.
Na długości 2,6 km pojawiła się
nowa jezdnia, chodniki na całym odcinku oraz pobocze. Na granicy z Kę-

Most w Starej Wsi zamknięty
Rozpoczęły się prace przy budowie mostu w Starej Wsi w gminie Wilamowice.
W związku z robotami odcinek ul. Starowiejskich został wyłączony z ruchu. Piesi
mogą korzystać z kładki w okolicy mostu,
sierpień 2020

z kolei dla samochodów wyznaczono objazd przez Wilamowice i Dankowice.
Most został poddany modernizacji ze
względu na jego zły stan techniczny.
Inwestycja zakłada rozbiórkę starego

tami powstało małe rondo. Wartość
tego przedsięwzięcia, to ok. 9,5 mln
zł. Z Funduszu Dróg Samorządowych
pozyskano 60 proc. kosztów, reszta
to wkład budżetów Powiatu Bielskiego i Gminy Wilamowice. (MF)

obiektu i budowę nowej przeprawy. Na
to przedsięwzięcie udało się pozyskać
subwencję z budżetu państwa w wysokości 50 proc. ponad 600 tys. zł. Na resztę
składają się budżety Powiatu Bielskiego
i Gminy Wilamowice. Budowa ma się zakończyć do końca listopada.

uczącą się w szkołach średnich, dla
których organem prowadzącym jest
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Analizy ankiet są optymistyczne.
Na pytanie, gdzie w najbliższych 5 lat
chcieliby mieszkać, aż trzech na czterech respondentów odpowiedziało, że
tam, gdzie obecnie. Procent mieszkańców, którzy chcieliby wyjechać
np. za granicę jest niewielki. Trzeba
zaznaczyć, że spora część wypełniających anonimowe ankiety to rdzenni
mieszkańcy powiatu bielskiego.
Prace nad „Strategią Rozwoju
Powiatu Bielskiego 2021+” są we
wstępnej fazie. Jesienią przyjdzie
czas na opracowanie założeń strategicznych. Jak mówi Jolanta Uszko,
szefowa Biura Programowania
Rozwoju i Funduszy Europejskich
w Starostwie Powiatowym, chodzi
o wyznaczenie celów. – Musimy
odpowiedzieć sobie na pytanie, co
chcemy ulepszyć. Mowa tu o infrastrukturze, dostosowaniu profilu
kształcenia do rynku pracy, rozwoju dostępu do kultury, ulepszeniu
obsługi mieszkańców przez nasz
urząd, postawieniu na turystykę –
wymienia. (MF)
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Gotowa Krakowska
Zakończyły się gruntowne prace związane z przebudową ulicy Krakowskiej, przebiegającej przez
gminę Bestwina.

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Za nami kolejna już inwestycja
mająca bez wątpienia strategiczne znaczenie dla mieszkańców
gminy Bestwina. Przebudowana
ulica Krakowska, co ważne na
całej długości, jest teraz znacznie bezpieczniejsza dla wszystkich
użytkowników ruchu drogowego.

Foto: Mirosław Łukaszuk

Szeroko zakrojona inwestycja, istotnie poprawiająca bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, rozpoczęła się
w pierwszej połowie ub.roku. Pracami objęty został
odcinek blisko 2,5-kilometrowy, który poddano kompleksowej modernizacji.
Wykonano nową nawierzchnię jezdni, przebudowano
także most na potoku Pasieckim. Z myślą o pieszych
powstał chodnik o długości
ok. 1,2 km od ulicy Pod Magówką aż do granic Bestwiny, a więc tam, gdzie do tej
pory go bardzo brakowało.
Inwestycja dotyczyła ponadto przebudowy skrzyżowań
z drogami bocznymi, wyko-

Jeszcze kilka dni temu trwały ostatnie prace.
nania kanalizacji deszczowej
oraz zagospodarowania poboczy.
Dzięki zrealizowanemu zadaniu ul. Krakowska, będąca drogą

powiatową, jest już przejezdna
na terenie gminy Bestwina na
całej jej długości. Wcześniej niezbędne prace przeprowadzone
zostały bowiem na tej drodze

w przeciwnym kierunku, czyli
od centrum Bestwiny do Czechowic-Dziedzic.
Koszt przebudowy ul.
Krakowskiej, tylko w części

7

Kierowcy przejeżdżać mogą po
nowej, a co za tym idzie komfortowej nawierzchni, pieszym natomiast służyć będzie wygodny
chodnik, który po zakończonych
pracach prowadzi aż do samego
centrum Bestwiny.
Cieszy fakt, że sami mieszkańcy
widzą potrzebę realizowania zadań związanych z infrastrukturą
drogową. Na te od dobrych kilku
lat systematycznie kładziemy nacisk. Przeznaczamy znaczne środki
z budżetu gminy, pozyskujemy
także dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych, co pozwala w przypadku wielu inwestycji możliwie
poszerzać ich zakres. Choć stan
dróg uległ już istotnej poprawie i zwiększyło się dzięki temu
bezpieczeństwo, to w każdym z
sołectw gminy Bestwina wciąż
mamy co robić.

z Bestwiny do skrzyżowania
ze skrętem na Starą Wieś, wyniósł 8,6 mln zł. 60 procent
kwoty to dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych, pozostałe 40 proc.
w równej wysokości wyasygnowały z własnych budżetów
Gmina Bestwina oraz Powiat
Bielski. (MA)

bie po ok. 400 pojawili się na
trybunach. – Derby wzbudzają wyjątkowe zaciekawienie
i tego należało się spodziewać. Możemy być dumni, że
mamy na tym poziomie ligowym drużyny z Bestwiny,

Bestwinki i Kaniowa, a więc
z wszystkich sołectw gminy
z klubami posiadającymi sekcje piłkarskie – zaznacza wójt
Artur Beniowski.
Na kolejne derby wcale
długo futbolowym sympa-

tykom nie przyjdzie czekać.
Nietypowo, bo w środę 2
września o godzinie 17, na
kompleksowo zmodernizowanym boisku w Kaniowie
zawodnicy Przełomu podejmą
LKS Bestwina. (RAF)

becik, wyposażenie do kołyski oraz ozdobniki do półek
– wszystkie te dzieła zyskały
uznanie i podziw zwiedzających.
Stypendystce gratulacje i życzenia przekazał przy tej okazji wójt
Bestwiny Artur Beniowski, doceniając rolę twórczyni ludowej
w propagowaniu często zapominanej współcześnie kultury.
Przekazanie wspomnianych
zbiorów muzealnych zapewni
w przyszłości dotarcie poprzez
stałą ekspozycję do jeszcze szerszego grona odbiorców.
Zgodnie z założeniami projektowymi, prócz tradycyjnej
formy wystaw, artystka zadbała
także o specjalny przekaz skierowany do młodzieży. Wirtualnie za pośrednictwem filmików
na platformie YouTube oraz

dzięki prowadzonym w muzeum warsztatom. Pierwsze
efekty już są, dwie uczennice

zadeklarowały chęć zaznajamiania się z technikami hafciarstwa. (R)

Piłkarze KS Bestwinka zwycięsko zakończyli gminne
derbowe mecze na samym
wstępie rozgrywek ligi okręgowej. Oba wydarzenia
przyciągnęły na trybuny
sporo kibiców.

między 55. a 70. minutą gry
dołożyli kolejne bramki, wysoko wygrywając 5:0. – Nasza
gra wyglądała bardzo dobrze
i przede wszystkim byliśmy
skuteczni – ocenił szkoleniowiec KS Bestwinka.
Tydzień później świadkami derbowej batalii byli kibice w Bestwinie. Miejscowy
LKS podjął ekipę z Bestwinki
i choć jawił się jako faworyt
spotkania, to nie zdołał ugrać
choćby punktu. Przyjezdni
wyszli na prowadzenie w 52.
minucie po strzale Macieja
Kosmatego, bestwinianie ze
wszystkich sił starali się o odrobienie dystansu, ale nie byli
w tym efektywni. Zmarnowali
nawet rzut karny, już w doliczonym czasie do regulamino-

wych 90. minut z 11. metrów
spudłował Mateusz Droździk.
Derby rozgrywane „na styku” wzbudziły spore emocje,
których nie brakowało także po
końcowym gwizdku arbitra. –
Nie zasłużyliśmy na wygraną,
ale na remis już tak, ponieważ
mieliśmy optyczną przewagę.
Nie można przejść obojętnie
obok tego, iż wiele negatywnych emocji do gry drużyn
wniósł sędzia. Usprawiedliwienia nie szukamy, ale jego
postawa wprowadziła bardzo
dużą nerwowość – skwitował
szkoleniowiec bestwińskiej
drużyny Sławomir Szymala.
Wspomniane mecze spotkały się z zainteresowaniem
ze strony kibiców, którzy
w obu przypadkach w licz-

Hafty robią wrażenie

ozdabiano izby domostw. Wcielę się ponadto w rolę instruktorki
przed kamerą. Powstały materiał
dydaktyczny będzie swoistą formą dialogu młodego pokolenia
z moją osobą oraz zanikającą
twórczością ludową. Prace
zostaną wykonane tradycyjną metodą, ręcznie w kanonie
sztuki ludowej za pomocą igły,
nitki i tamborka. Niektóre z prac
będą wymagały uszycia – wyjaśniała stypendystka z Bestwiny
w jednym z tegorocznych wydań „Gazety Beskidzkiej”.
Maria Kubik efekty swojej
żmudnej pracy zaprezentowała
6 sierpnia, gdy w bestwińskim
Muzeum Regionalnym odbyła
się wystawa temu poświęcona.
Komplet pościeli, makatki, obrus na stół, bieżnik na komodę,

W pierwszą niedzielę sierpnia do Bestwinki na mecz 2.
kolejki „okręgówki” zawitał pełniący rolę beniaminka
LKS Przełom Kaniów. Derby
zacięte były tylko w premierowej części, w której Bartosz
Adamowicz pokusił się o jedynego gola dla gospodarzy. Gdy
drużyny na boisko powróciły,
nie było żadnych wątpliwości, który zespół zasługuje na
punktową zdobycz. Podopieczni trenera Tomasza Duleby

Maria Kubik z Bestwiny,
znana i ceniona twórczyni ludowa, zaprezentowała na wystawie
swoje prace hafciarskie, które
wzbogaciły zasoby Muzeum
Regionalnego w Bestwinie.
W okresie od stycznia do
końca czerwca pani Maria reali-

zowała autorski program „Cykl
haftów wykonanych ręcznie –
wyposażenie dawnych izb wiejskich”, na który otrzymała grant
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Celem
mojej pracy będzie przekazanie
młodemu pokoleniu, jak dawniej
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Emocje w piłkarskich derbach
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Wyremontowane
następne drogi

Winda PRZY
OŚRODKU ZDROWIA

Gruntowny remont przeszły zniszczone odcinki dróg
w trzech sołectwach gminy
Jasienica. To kolejny etap
tegorocznych prac.
W Międzyrzeczu Górnym
wyremontowano łącznie 226
m dróg za kwotę 97,3 tys. zł.
Fragment ul. Grabinka przeprofilowano, dzięki czemu
w tym miejscu nie będą się
już po każdej ulewie tworzyć
rozlewiska. Z kolei na ul.
Stolarskiej wzmocniono podbudowę i nałożono nakładkę
asfaltową wraz z poboczami.

Podobny zakres prac objął
w Wieszczętach 64 m ulicy
Polnej do granicy z Łazami. W tym wypadku koszt
remontu wyniósł 29,1 tys.
zł. W Bierach w tym roku
remont przeszedł ostatni już
odcinek ul. Ogrodowej o długości 233 m wartości 133,6
tys. zł.
– Remonty dróg postępują
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wkrótce zostaną
oddane do użytku ulice w kolejnych sołectwach – mówi
wójt Janusz Pierzyna. (UGJ)

Foto: Zofia Polok/Miesięcznik „Jasienica”

Rowerowa regeneracja

W Rudzicy na terenach
przyszkolnych powstała stacja naprawy rowerów wraz ze
stacjonarnym zestawem gier.
Stacja naprawy rowerów
to miejsce przeznaczone do
samodzielnych napraw jednośladów. Wyposażona została w kompleksowy zestaw
narzędzi, a także wieszak na
rower oraz pompkę. Wszystko umieszczono w charakterystycznej pomarańczowej
obudowie, z narzędzi można
swobodnie korzystać, ale
są na trwałe zamontowane,
trudno więc je wynieść poza
miejsce napraw. Komplet
narzędzi został tak dobrany, aby każdy użytkownik
roweru mógł dokonać niezbędnej naprawy lub regulacji. W tym samym miejscu
na stałe zamontowano także
gry, z których można skorzystać w czasie wycieczki czy
sierpień 2020

spaceru. Zestaw składa się ze
stołów do szachów, piłkarzyków i tenisa stołowego.
– Rudzicki punkt naprawy
wraz z zestawem gier powstał
jako część projektu współpracy „Stacja Regeneracja”,
realizowanego przez lokalne grupy działania „Ziemia
Bielska”, „Ziemia Pszczyńska” oraz „Żywiecki Raj”.
Przypomnę, że nasza gmina
aktynie działa w LGR Ziemia
Bielska – mówi wójt gminy
Jasienica Janusz Pierzyna.
Stacje rowerowe stanęły
łącznie w 34 lokalizacjach
wskazanych przez gminy należące do LGR-ów. Łączny
koszt projektu wyniósł 1,210
mln zł, z kolei w przypadku
instalacji w Rudzicy całkowity koszt wraz z przygotowaniem terenu, m.in. ułożeniem
kostki brukowej, to 26,8 tys.
zł. (Łu)

przychodni zdrowia w Rudzicy projektanci nie zakładali
udogodnień dla osób starszych czy poruszających się
na wózkach. Teraz zgodnie
z potrzebami planując zbudowanie windy wykorzystano
istniejącą klatkę schodową,
do której dobudowano osobny szyb na tyłach budynku.
Winda o udźwigu 630 kg
z poziomu parkingu wwozi
pasażerów na wysoki parter,
pierwsze i drugie piętro, na
którym znajdują się mieszkania. Kabina ma dwoje drzwi
– jednymi wchodzi się do

Foto: UG Jasienica

Remont przeszła m.in. ul. Stolarska w Międzyrzeczu Górnym.

Winda w Rudzicy ułatwi starszym osobom oraz
niepełnosprawnym dotarcie
do lekarza i na zabiegi. Jak
wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, pomysł, aby wybudować
windę przy rudzickiej przychodni, powstał już dawno. –
Gabinety zlokalizowane są na
kilku kondygnacjach, a wielu
pacjentów tego popularnego
ośrodka zdrowia to osoby
starsze. Winda zdecydowanie
ułatwi im dotarcie do lekarza
i na zabiegi – wyjaśnia.
Gdy przed kilku dekadami
powstawał budynek obecnej

Winda ułatwi mieszkańcom dotarcie do lekarza.
niej z zewnątrz budynku, od
strony parkingu, z drugich
korzysta się wychodząc na

Podziękowania dla rolników
Janusz Pierzyna,

cza się przecież do samych żniw,
których dożynki są tylko uroczystym zakończeniem. Przez cały
rok wykazujecie się pracowitością, rozsądkiem i odpowiedzialnością za powierzoną Wam rolę,
zwierzęta hodowlane i przyszłe
plony. Wkładanego każdego dnia
w pracę w gospodarstwie Waszego wysiłku nie jest w stanie
zastąpić nawet rozwinięta mechanizacja. Dlatego przyjmijcie
moje z serca płynące „Bóg zapłać”
za Waszą pracę i trud i końcowy
efekt – bochen chleba, który
symbolicznie daje nam poczucie
bezpieczeństwa, że nie brakuje
nam jedzenia i nikt w naszej

wójt gminy Jasienica:

Z okazji święta plonów chciałem
złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, którzy są związani z rolnictwem: hodowcom, uprawiającym rolę, producentom żywności,
ogrodnikom, sadownikom, osobom pracującym we wsparciu
technicznym.
Ten szczególny rok pandemii i
związanych z nim ograniczeń nie
pozwolił nam podziękować Wam
w czasie uroczystości dożynkowej, tak jak na to zasługujecie.
Ciężka praca rolnika nie ograni-

społeczności nie jest skazany na
głód.
Dożynki to zawsze w naszej gminie jest czas radości, w którym
na wzór naszych przodków świętujemy zakończenie żniw. W tym
dniu mamy szczególny powód,
aby okazać nasz szacunek do
dziedzictwa wsi Śląska Cieszyńskiego, z którego przez minione
stulecia powstawał dobrobyt
naszych rodzin. W ograniczonym
stopniu mogliśmy w tym roku
nawiązać do tradycji przejawiającej się w strojach, zwyczajach
dożynkowych, przygotowanych
wieńcach czy potrawach. Wiem
jednak, że ta tradycja trwa

każdej kondygnacji. Koszt
całości prac przekroczył pół
miliona złotych. (UGJ)

wśród Was, jest zawsze bliska.
Za to również bardzo serdecznie
dziękuję.
Pamiętaliśmy o Was w naszych
modlitwach, gdy w minioną niedzielę w Rudzicy, w ograniczonym
gronie, dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. Dziękowaliśmy za
Waszą pracę, a jednocześnie prosiliśmy o błogosławieństwo dla
całego jasienickiego i polskiego
rolnictwa. Życzymy Wam na nadchodzące miesiące i lata kolejnych
udanych plonów, aby praca na roli
przynosiła radość, satysfakcję, aby
Bóg błogosławił Waszej pracy, bo
bez Was nikt na tej ziemi nie czułby się bezpiecznie, a nam wszystkim, aby nigdy nie zabrakło chleba
na naszych stołach.

Jubileusz kościoła w Mazańcowicach
Parafia ewangelicko-augsburska w Mazańcowicach
w niedzielę 9 sierpnia świętowała 90. rocznicę wybudowania świątyni.
W nabożeństwie pod
przewodnictwem proboszcza parafii ks. Andrzeja
Dyczka wzięli udział m.in.
ks. dr Adrian Korczago, biskup diecezji cieszyńskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wójt gminy
Jasienica Janusz Pierzyna,
a także wierni i mieszkańcy sołectwa.
Oprawę muzyczną przygotował chór parafialny pod dyrekcją Agnieszki Brzezickiej
oraz Elżbieta Kłoda (organy)
i Paulina Macura (skrzypce).
Wójt w imieniu mieszkańców gminy Jasienica złożył

Foto: Andrzej Malik

Foto: Mat. UG Jasienica

Przy Ośrodku Zdrowia w Rudzicy uruchomiono
od dawna oczekiwaną windę. To jedna z wielu
inwestycji realizowanych w gminie Jasienica
pomimo pandemii.

Wójt Janusz Pierzyna złożył życzenia i podziękował społeczności ewangelickiej za zaangażowanie w rozwój gminy
Jasienica.
na ręce ks. Andrzeja Dyczka
gratulacje i podziękowania za

udział społeczności ewangelickiej w życiu regionu, wrę-

czył też okolicznościową
pamiątkę. (UGJ)
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Patrole na górskich
ścieżkach

Radosław
Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Foto: Mat. UG Jaworze

Policyjny patrol na drodze prowadzącej na Błatnią.
patrolach m.in. przeprowadzili 40 interwencji, zatrzymali 2
osoby poszukiwane, przyłapali
ponad setkę sprawców wykroczeń.

Co roku w czasie wakacji finansujemy dodatkowe patrole policjantów. Zależy nam przede
wszystkim na obecności stróżów
prawa podczas weekendów. Nie
ukrywamy, że liczymy przede
wszystkim na ich dyscyplinującą
rolę, zwłaszcza wobec młodzieży. Na szczęście nasza gmina
jest stosunkowo bezpieczna,
nie dochodzi tu do poważnych
przestępstw. Ale weekendy,
zwłaszcza słoneczne, z pogodną
aurą, sprzyjają dobrej zabawie,
która czasami przekracza granice
zdrowego rozsądku.

Harmonogram pracy
patroli Policja ustala we
współpracy z Gminą. Co
ważne, patrole pojawiają się
w miejscach, gdzie najtrud-

To wtedy najczęściej dochodzi
do aktów wandalizmu, wybryków, śmiecenia, spraw drobnych, ale uciążliwych dla reszty
mieszkańców Jaworza. Obecność
wozu policyjnego i umundurowanych funkcjonariuszy wpływa uspokajająco. Co ważne,
patrole reagują na interwencyjne wezwania, co znacznie
zwiększa wśród nas poczucie
bezpieczeństwa. Współpraca
Gminy z naszą Policją jest zatem
niezwykle ważnym elementem
zapewnienia ładu i porządku na
terenie Jaworza.

niej o zachowanie porządku
w czasie letniej kanikuły,
a więc w Parku Zdrojowym,
Starym Basenie i na innych
terenach zielonych. Korzystają przy tym z wozu terenowego, do którego zakupu
również dołożył się budżet
Gminy Jaworze. Dzięki temu
funkcjonariusze objeżdżają
także górskie ścieżki, łącznie z Błatnią, na których
przecież nie brakuje wandali
i osób zagrażających bezpieczeństwu turystów, np. motocyklistów i quadowców.
– Docierają do nas pozytywne sygnały od turystów,
że obecność policjantów na
górskich szlakach podnosi
poczucie bezpieczeństwa –
mówi wójt Radosław Ostałkiewicz. (Łu)

Foto: Mat. FB Kino Letnie w Jaworzu

KINO piknikowe

Podczas wakacji na terenie Jaworza pojawia się więcej niż zazwyczaj patroli policji. Nie tylko w centrum,
ale też na górskich ścieżkach.
Jak wyjaśnia wójt Jaworza
Radosław Ostałkiewicz, dofinansowanie Gminy dodatkowych patroli policji w czasie
wakacji pochodzi z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii. W tym roku Jaworze przeznaczyło na ten cel
o jedną czwartą więcej, niż
w poprzednich latach, łącznie
10 tys. zł.
Wójt podkreśla, że są to
dodatkowe patrole, bo na
co dzień bielska Komenda
Miejska Policji i Komisariat
w Jasienicy nadzorują bezpieczeństwo w Jaworzu w normalnym trybie, jak w innych
miejscach im podlegających.
Przez lata ten system dobrze
się sprawdził, według statystyk
za wakacje sprzed roku, funkcjonariusze na dodatkowych

Kino letnie w Jaworzu –
z sześcioletnią już tradycją
– cieszy się stałym powodzeniem wśród różnych towarzyskich grup mieszkańców.
Już wiadomo, że w Jaworzu w tym roku nie będzie
dużych imprez, m.in. połączonego zawsze z gminnymi
dożynkami Jaworzańskiego
Września. Także organizacje
społeczne ograniczają działalność, gdy pojawia się konieczność wspólnego spotkania.
– Uznaliśmy, że chociaż kino
w amfiteatrze jesteśmy w stanie tak zorganizować, aby zachować wszelkie konieczne
środki bezpieczeństwa związanego z pandemią i nie narażać widzów na ewentualne
zarażenie. Zależało nam, aby
przynajmniej w ten sposób
można było się spotkać w plenerze – mówi wójt Jaworza
Radosław Ostałkiewicz.
Nie zaczęło się dobrze, bo
zaplanowany na 26 czerwca
inauguracyjny seans trzeba było odwołać z powodu
deszczowej pogody. Kolejnym terminem miała być
sobota 11 lipca, ale i wtedy
prognozy zapowiadały fatalne warunki. Toteż szybko –
za pośrednictwem informacji
na stronie Facebooka „Kino
Letnie w Jaworzu”, przez
którą komunikują się ze sobą
miłośnicy filmowych seansów w amfiteatrze – przeniesiono spotkanie na dzień
poprzedzający. Tym samym

w piątek 10 lipca rodziny
z dziećmi obejrzały „Kung
Fu Panda 3”, a dorośli nieco
później „Więźnia Labiryntu”.
Radosław Ostałkiewicz
zauważa, że w seansach
uczestniczą w dużej mierze
te same grupy mieszkańców
– towarzyskie i rodzinne,
łącznie około 150 osób. –
Tak naprawdę o tym myśleliśmy kilka lat temu, gdy
organizowaliśmy Kino letnie:
mniej o oglądaniu, więcej
o wydarzeniu społecznym,
integrującym mieszkańców,
dającym okazje do poznania
się i porozmawiania na świeżym powietrzu. Teraz wprawdzie trzeba zachować dystans,
poddać się mierzeniu temperatury i w pewnych momentach mieć założoną maseczkę,
ale całe rodziny na kocykach
i z wiktuałami potrafią w tych
warunkach zorganizować sobie radosny piknik na trawie
– dodaje wójt.
Kino letnie jest otwarte
dla każdego, w tym roku
zaplanowano seanse jeszcze
w piątek 21 sierpnia, soboty 29 sierpnia i 5 września,
w końcu w piątek 11 września. Organizatorzy w soboty
zapraszają również dzieci na
bajki. Godziny seansów należy szukać na Facebooku,
a jeżeli dwanaście godzin
przed zaplanowanym sensem będzie padać deszcz,
spotkanie z filmem się nie
odbędzie. (Ł)

Osobny obiekt w kształcie sferycznego namiotu powstał w tym roku.
Zbudowano go pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a Muzeum Fauny i Flory
Morskiej i Śródlądowej, którego zresztą
motylarnia będzie częścią, połączoną
specjalnym łącznikiem. Tak naprawdę
motylarnia już działa, wypełniają ją wielokolorowe motyle. – Motyle rozwijają
się stopniowo od kilku tygodni. Wiele
z nich jest obecnie w okresie „pompowania skrzydeł”, a więc tej fazy, która
kończy ich rozwój i z którą właśnie nam
się one kojarzą. Szacujemy, że właśnie
w drugiej połowie września będzie już
bardzo dużo dorosłych motyli. Będzie
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co podziwiać – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.
W motylarni łącznie będzie około
400 motyli, część z nich to przedstawiciele 10 gatunków egzotycznych, ale nie
zabraknie i rodzimych okazów. Oprócz
tego w tych cieplarnianych warunkach
żyć będą również inne owady: modliszki, mrówki żniwiarki – w osobnym formikarium – oraz, uwaga!, olbrzymie
karaczany. Radosław Ostałkiewicz liczy, że do czasu otwarcia rozwinie się
też jeden z egzemplarzy wielkich motyli.
Początek uruchamiania motylarni
przypadł na okres największych restrykcji związanych z pandemią. – Nagle
wiele gatunków motyli, które zaplanowaliśmy tutaj hodować, okazało się
niedostępne. Trzeba było sporo się na-

szukać. Ostatecznie motyle przybyły do
nas z Wielkiej Brytanii – wyjaśnia wójt.
Motylarnia została zbudowana jako
kopuła o średnicy ok. 10 m z licznymi
oknami. Namiot wyposażony został
w klimatyzatory, w środku już od wielu
tygodni stoją m.in. inkubatory dla larw.
Pozwoli to zwiedzającym przypatrywać
się motylom w różnych fazach rozwoju. Obiekt powstał ze środków budżetu
Gminy oraz dofinansowania z Lokalnej
Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. Wybór daty otwarcia dostosowany został
do momentu, w którym motyle będą
mogły się pokazać w pełnej krasie, ale
konkretny termin nie jest przypadkowy.
19 września na całym świecie bowiem
obchodzony jest Dzień Dzikiej Flory,
Fauny i Naturalnych Siedlisk, poświęcony chronieniu przyrody. (Ł)

Foto: Mat. UG Jaworze

Motyle pompują skrzydła
W sobotę 19 września Jaworze udostępni swoją kolejną atrakcję – motylarnię.
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Uwaga! W liceum o 3-letnim okresie nauczania,
po raz ostatni, absolwenci szkoły branżowej
I stopnia – po gimnazjum oraz absolwenci zsz,
mogą rozpocząć naukę od klasy drugiej

Liceum
ogólnokształcącego dla
dorosłych 4-letni okres nauczania
(tylko do klasy pierwszej)

Szkoły branżowej II stopnia dla:
 Absolwentów szkoły branżowej I stopnia
 Absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (kończących naukę w latach 2015-2019)
W zawodach:
Technik handlowiec  Technik pojazdów samochodowych  Technik mechanik  Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 Technik technologii żywności  Technik żywienia i usług gastronomicznych
Możliwość kształcenia w szkole branżowej II stopnia w danym zawodzie i przyjęta forma kształcenia w systemie stacjonarnym lub zaocznym,
zależy od ilości zgłaszających się słuchaczy.
Szkoły policealnej nr 7 w zawodach:
Technik usług pocztowych i finansowych (421108) – nauka trwa 1 rok 

Opiekun osoby starszej (341202) – nauka trwa 2 lata

Dla absolwentów szkół średnich, matura nie jest wymagana!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 Mod. 03. Projektowanie i wytwarzanie
wyrobów odzieżowych (w zawodzie:
krawiec)
 Ele. 02. Montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń
elektrycznych (w zawodzie: elektryk)
 Mot. 05. Obsługa, diagnozowanie
oraz naprawa pojazdów
samochodowych (w zawodzie: mechanik
pojazdów samochodowych)
 Mec. 05. Użytkowanie obrabiarek
skrawających (w zawodzie: operator
obrabiarek skrawających)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla:

 Absolwentów szkoły branżowej I stopnia
 Absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (kończących naukę w latach
2015-2019)
 Han. 02. Prowadzenie działań handlowych (w zawodzie: technik handlowiec)
 Mot. 06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
(w zawodzie: technik pojazdów samochodowych)

 Mec. 09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

(w zawodzie: technik mechanik)
 Bud. 25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych
w budownictwie (w zawodzie: technik robót wykończeniowych w budownictwie)
 Spc. 07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
(w zawodzie: technik technologii żywności)
 Hgt. 12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (w zawodzie: technik żywienia
i usług gastronomicznych)

Prowadzimy również pozaszkolne formy kształcenia i doskonalenia - odpłatne: kurs kompetencji ogólnych, kursy doskonalące: spawania, obsługi obrabiarek cnc, obrabiarek konwencjonalnych (tokarek, frezarek), ślusarstwa, oprogramowania cad i cam, oprogramowania z zakresu
kosztorysowania w budownictwie, zajęcia uzupełniające dla pracowników młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu.
Bielskie Centrum Edukacji (bce), w Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ), organizuje zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe dla uczniów
szkół zawodowych z Bielska-Białej w 20 zawodach. Ponadto bce jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Jaworznie – BCE posiada upoważnienie
do organizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w roku 2020 – 16 kwalifikacji). Od roku 2020 BCE prowadzi kształcenie
w zakresie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

NAUKA BEZPŁATNA!

Liceum
ogólnokształcącego dla
dorosłych 3-letni okres nauczania
(tylko do klasy drugiej i trzeciej)

N A U K A B E Z P Ł A T N A ! 		

PRZEPROWADZAMY NABÓR DO:

N A U K A B E Z P Ł A T N A ! 		

INFORMATOR BIELSKIEGO CENTRUM EDUKACJI 2020/2021
ul. Piastowska 21, 34-300 Bielsko-Biała
33 814 09 79 wew. 2090, 2091
www.bcebielsko.pl
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Tradycja podtrzymana
W odmiennej formule w porównaniu do lat ubiegłych odbyła się 57. edycja Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Lato w Szczyrku pełne było także innych atrakcji i okazji do świętowania z jednoczesnym zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.
nia wyłącznie na wynos, odbyła
się loteria fantowa, tradycyjny
plener rzeźbiarski oraz efektowny pokaz strażacki.

Dużo wyróżnień

W zmienionej formule, ale jednak tegoroczny Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku doszedł do skutku. Postawiono w jego programie na kultywowanie rodzimej tradycji.

On-line i w górach
Organizacja tegorocznego
Tygodnia Kultury Beskidzkiej
stanęła pod dużym znakiem
zapytania już wczesną wiosną,
gdy ogłoszony został w całym
kraju stan epidemii. – Wystąpiłem do Regionalnego Ośrodka
Kultury oraz poszczególnych
estrad z pismem o zasadność
przeprowadzania wydarzenia,
bądź poważne przemyślenie
jego formuły – mówi burmistrz
Szczyrku Antoni Byrdy. Dodaje,
że pojawiające się wówczas wątpliwości wiązały się zarówno
z czynnikiem ekonomicznym,
jak i artystycznym. – Doświadczenia poprzednich edycji jasno
wskazywały, że największe zainteresowanie przykuwają zespoły z krajów egzotycznych,
których przyjazd w warunkach
pandemii stał się praktycznie
niemożliwy. Organizacja Tygodnia Kultury Beskidzkiej to
także niemałe koszty, a wszyscy znaleźliśmy się w trudnej
sytuacji finansowej – zauważa
burmistrz miasta.
Wspólnie zdecydowano
ostatecznie – jak się okazało,
całkowicie słusznie – że wieloletnią tradycję warto mimo
przeciwności kultywować,
przyjmując za nadrzędne hasło
„Trwajmy w tradycji”. Starannie
przygotowano się, aby nie tra-

cąc na atrakcyjności, impreza
odbyła się z uwzględnieniem
obowiązującego w danym czasie reżimu sanitarnego. Stąd też
przyjęta jako główna formuła
on-line, zakładająca transmisję
koncertów dla widzów poprzez
stronę internetową poświęconą
TKB oraz w mediach społecznościowych. Nacisk położono
na muzykę tradycyjną w wykonaniu zespołów regionalnych.
Występy zrealizowano dodatkowo w klimatycznych górskich
plenerach. I tak prócz dwóch
koncertowych wieczorów na
placu św. Jakuba – w weekendy
25 i 26 lipca oraz 1 i 2 sierpnia
– kapele przygrywające w folklorystycznym wydaniu spotkać
można było m.in. na Skrzycznem, Przełęczy Karkoszczonka
czy Hali Skrzyczeńskiej.

Okazałe jubileusze
Z 57. Tygodniem Kultury
Beskidzkiej zbiegły się ważne
dla szczyrkowskiej społeczności jubileusze. Swoje 35-lecie
świętował Regionalny Zespół
„Klimczok”, z kolei 55-lecie
obchodził Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Ondraszek”.
Władze miasta z burmistrzem Antonim Byrdym na
czele podziękowały tym osobom, które z wielkim zapałem
dbają o propagowanie trady-

cji regionu nawet daleko poza
jego granicami. – Z dorobku
artystycznego naszych zespołów, ich rozwoju na przestrzeni
lat i nieustannej troski o to, aby
zachować tak ważną tradycję,
możemy być jako wszyscy
mieszkańcy Szczyrku bardzo
dumni – stwierdził burmistrz.
Uroczysty charakter miała
msza święta, która odprawiona została w intencji członków
obu wspomnianych zespołów.

Świętowania
nie zabrakło
Na stałe do kalendarza
letnich imprez w Szczyrku
wpisało się Jakubowe Święto. Również w tym roku wydarzenie w jego 19. edycji,
organizowane wspólnie przez
parafię, bractwo św. Jakuba
i samorząd, doszło do skutku,
choć – co oczywiste – przeprowadzone zostało z pewnymi ograniczeniami.
Z programu soboty 18 lipca zniknęły przede wszystkim
przedsięwzięcia tłumnie gromadzące uczestników o jednej
porze. W odstępach czasowych
koncertowali m.in. Antoni
Gluza z Kapelą Góralską, trio
jazzowe Maciejowski-Pieniążek-Jarzmus czy Tomasz
Lewandowski Band. Stoiska
gastronomiczne serwowały da-

Na 25-lecie działalności na
niwie kultury miasta Szczyrk
zaszczytne miano „Szczyrkowianina Roku” otrzymała
Dorota Laszczak. Doceniono
w ten sposób szczególne zasługi kierownika zespołu „Mały
Ondraszek”, od lat z powodzeniem urozmaicającego swoją
muzyką i tańcem najważniejsze imprezy na terenie miasta.
W uzasadnieniu decyzji podkreślono, iż dla najmłodszych,
także jako opiekunka i wychowawczyni w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku Biłej,
często jest pierwszą osobą
przekazującą z pasją i zapałem,
poprzez artystyczne formy wyrazu, bogatą kulturę regionu.
Uroczyste nadanie tytułu miało miejsce w niedzielę
26 lipca podczas pierwszego
weekendu TKB. Statuetkę wręczyli burmistrz Antoni Byrdy
oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Borys Matlak.
Prestiżową nagrodę im.
Oskara Kolberga, przyznawaną od 1974 roku za całokształt
szczególnych zasług na rzecz
kultury ludowej, otrzymał
Antoni Gluza, którego postać
także obecna była w licznych
występach w ramach TKB.
To doskonale znany i ceniony mistrz gry na dudach, heligonce, okarynie, piszczałkach
pasterskich, znawca archaicznego repertuaru obrzędowego,
gwary, folklorysta, dokumentator i popularyzator lokalnej
kultury tradycyjnej. Z jego
inicjatywy w 1979 r. założona
została Kapela Góralska, która
czerpie inspiracje z dawnych
tradycji ludowych górali żywieckich i do dziś z sukcesami występuje na rozmaitych
ogólnopolskich i międzynaro-

Związani ze Szczyrkiem Dorota Laszczak i Antoni Gluza otrzymali wyjątkowe wyróżnienia za działalność kulturalną. Cenionym artystom przypadły
w udziale odpowiednio statuetka „Szczyrkowianina Roku” oraz nagroda im. Oskara Kolberga.

www.gazetabeskidzka.pl

Antoni Byrdy,

burmistrz Szczyrku:

W tej nowej dla nas wszystkich
rzeczywistości robimy co tylko
możliwe, aby choć częściowo
zadbać o atrakcyjne i przyjemne spędzanie czasu w Szczyrku.
Nie zapominamy przy tym o
kultywowaniu tradycji i pamięci,
z czego tak naprawdę wyrośliśmy. Tydzień Kultury Beskidzkiej, jedna ze sztandarowych
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imprez dla naszego miasta, był
w tym roku inny niż zwykle, bo
nie gromadził tłumów podczas
muzycznych występów. Dobrze
jednak, że wypracowana została taka formuła, która pozwoliła
ocalić bogatą tradycję wielkiego
folklorystycznego święta.
Turystów przybyło tego lata do
Szczyrku wprawdzie sporo, ale w
dużej mierze mówimy jednak o
pobycie jednodniowym. Mamy
zresztą sygnały od właścicieli
hoteli i kwater w Szczyrku o
wolnych miejscach noclegowych.
To oczywiście istotny problem,
zwłaszcza dla ludzi utrzymujących się z działalności w branży
turystycznej. Ale pamiętajmy, że
znaleźliśmy się w sytuacji, która
wcześniej nie miała precedensu.
Najistotniejsza stała się troska
o wspólne bezpieczeństwo,
zdrowie naszych bliskich i także
z gospodarczego punktu widzenia niedopuszczenie do powrotu
radykalnych obostrzeń.

Górskie wyjścia z przewodnikiem tego lata cieszyły się sporym zainteresowaniem miłośników wędrówek.
dowych festiwalach folklorystycznych.

Na świeżym powietrzu
O szereg ciekawych inicjatyw tak dla mieszkańców,
jak i turystów zadbano mijającego lata w Szczyrku.
We wszystkie wakacyjne
środy i niedziele osoby chcące spędzić czas w sposób
aktywny, a tych zwłaszcza
przy słonecznej pogodzie nie
brakowało, zaproszone zostały do wspólnych górskich
eskapad. Akcja „Przewodnik
czeka”, a więc bezpłatne
wyjścia w góry z przewodnikiem, realizowana była
w mniejszych grupach i pod
nadzorem ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR. Za
punkty docelowe dla uczestników przyjęto w zależności
od dnia rejony Klimczoka
oraz Skrzyczne.

Doskonałą okazję do rodzinnych wypraw stanowił
z kolei projekt „Father&Son”.
Przedsięwzięcie przybrało
atrakcyjny charakter o tyle, że
umożliwiło radosną integrację
rodzica z dzieckiem na górskim
szlaku. Podczas nauki survivalu
budowano w lesie prowizoryczny obóz, odczytywano mapy czy
posługiwano się kompasem.
Także w przypadku tej akcji, odbywającej się w lipcowe i sierpniowe soboty, o bezpieczeństwo
zadbali ratownicy GOPR.
Niemałe zainteresowanie
wzbudziła ponadto organizowana co tydzień akcja „Nuta idzie
po Beskidzie”, zainicjowana
przez Miejski Ośrodek Kultury,
Promocji i Informacji. Zakładała
ona poszukiwanie na szlakach
przygrywających góralskich kapel, które umilały czas różnorodnymi dźwiękami muzycznymi
w otoczeniu Beskidów.
Marcin Nikiel

Przygrywające kapele góralskie turyści napotykali dzięki akcji „Nuta idzie
po Beskidzie”.
sierpień 2020
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Gmina wilamowice

biegła końca w marcu br.
Gmina rozpoczęła wówczas
starania, aby poszczególne
jego segmenty zapewnione
miały odpowiedni sprzęt.
Zawnioskowała o zwiększenie części oświatowej
subwencji z rezerwy w roku
2020 z tytułu dofinansowania

Foto: Mat. UM Wilamowice

Gmina Wilamowice otrzymała pokaźne środki przeszło
198 tys. zł, które posłużą na
istotne wyposażenie budynku
hali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dankowicach.
Inwestycja budowy nowoczesnego obiektu do-

Wkrótce w pomieszczeniach nowej hali sportowej w Dankowicach pojawi
się specjalistyczne wyposażenie.

Kuchnia też działa
Bogato wyposażona i nowoczesna kuchnia to jedna
z wielu nowości gruntownie
zmodernizowanego Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach.

Foto: Mat. KGW ST

W poprzednich numerach
pisaliśmy o zakończonej
niedawno modernizacji pisarzowskiego Domu Kultury.
Budynek został rozbudowany,
poprawiono stan techniczny
istniejącej konstrukcji, adaptowano wiele pomieszczeń.
Z tyłu powstał parking, dzięki
czemu nawet podczas większych imprez nie powinno być
problemów z zaparkowaniem
samochodów uczestników.
Co równie ważne, nową,
bardzo potrzebną w stale rozwijającej się miejscowości
przestrzeń publiczną udało
się dostosować do potrzeb
funkcjonujących tutaj grup artystycznych, instytucji społecznych i organizacji. Powstała
nowoczesna sala widowiskowa
ze sceną, dobrze wyposażoną
na potrzeby przedstawień teatralnych czy koncertów.

sierpień 2020

W nowoczesny sprzęt konferencyjny wzbogaciły się z kolei
liczne sale, a z myślą o zajęciach ośrodka kultury powstała
pracownia ceramiczna ze specjalistycznym piecem.
– Wykorzystaliśmy fundusze z różnych źródeł, zarówno rządowych, jak i unijnych,
aby zmodernizować i wyposażyć ten obiekt. Cieszę się,
że będzie on służył integracji
naszej lokalnej społeczności,
bo chyba nie ma w Pisarzowicach takiej organizacji,
która nie mogłaby wykorzystać nowych możliwości
zmodernizowanego Domu
Kultury – mówi burmistrz
Wilamowic Marian Trela.
W tak wielkim obiekcie,
przeznaczonym także na
spotkania dużych grup, nie
mogło zabraknąć kuchni.
O nowoczesne jej wyposażenie prosiły również panie
z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki
Tradycji”. Wśród sprzętów
i urządzeń znalazły się duży
piec, piekarnik, lodówka, półki, zlew, specjalne stoły.

Jak wyjaśnia przewodnicząca KGW Cecylia Puzoń,
kuchnia była gotowa już
w czasie największych obostrzeń związanych z pandemią. Panie nie mogły się
doczekać, kiedy będą mogły
ją przetestować. Toteż kiedy
tylko pojawiła się możliwość
spotkań, stosując się do rygorów epidemicznych, zebrały
się w nowej kuchni, aby pod
kierunkiem eksperta, zapoznać się ze sprzętem. – Pan
Dawid, doradca kulinarny,
wspólnie z nami przygotował nie tylko bardzo pyszne,
ale estetycznie wyglądające
potrawy. Panie uczyły się
obsługi i zapisywania przygotowanych potraw na panelu kuchni konwekcyjnej
oraz obsługi innych nowych
urządzeń – wyjaśnia Cecylia Puzoń.
– Kuchnia jest wspaniale
wyposażona w najnowsze
urządzenia gastronomiczne,
będzie służyć obecnym i kolejnym pokoleniom, działającym w organizacjach w naszej
miejscowości – dodaje. (Łu)

Drogi do przebudowy
Ciepła aura sprzyja pracom modernizacyjnym na drogach w poszczególnych
sołectwach gminy Wilamowice.

Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk

Hala doposażona

doposażenia szkół w zakresie
adaptacji nowych budynków
i pomieszczeń.
Dzięki wspomnianym
zabiegom Gminie Wilamowice przyznano 198,6
tys. zł. Znacząca większość
tych środków umożliwi doposażenie samej hali sportowej oraz mniejszej salki
przeznaczonej na zajęcia
gimnastyczne, korekcyjne
i taneczno-rytmiczne. Do
dyspozycji ćwiczących będą
więc m.in. piłki do różnych
dyscyplin, materace, ławki, drabinki koordynacyjne,
mały orbitrek, przyrządy do
ćwiczeń siłowych, stoły do
tenisa, zestawy do badmintona oraz sprzęt gimnastyczny
i lekkoatletyczny. Jako, że
część obiektu w Dankowicach zagospodarowana została na nową salę lekcyjną, to
również w niej znajdą swoje
miejsce m.in. tablica magnetyczna, monitor interaktywny
czy edukacyjne zestawy kreatywne. (M)

Jeszcze w tym roku powstanie kolejny odcinek chodnika przy drodze do szkoły w Pisarzowicach.
W gminie Wilamowice we
wrześniu rozpocznie się modernizacja drogi do granicy
gminy w Zasolu Bielańskim.
– Znacznie poprawią się parametry drogi, jej stan techniczny, a przede wszystkim
bezpieczeństwo – wyjaśnia
burmistrz Wilamowic Marian Trela. Na newralgicznym
skrzyżowaniu powstanie rondo, które wymusi na kierowcach zwolnienie i bezpieczny
skręt, co równie istotne zostanie zbudowany chodnik, także
na odcinku już wcześniej modernizowanym.
Przebudowa obejmie odcinek drogi długości 1,7 km,
chodnik będzie o 400 m dłuższy. Jak podkreśla burmistrz
całość robót ma kosztować ok.
4 mln zł, Gmina jednak pozyskała dofinansowanie z przygotowanego przez rząd programu
przebudowy dróg powiatowych
i gminnych w wysokości 60
proc. wydatków. Resztą kwoty
podzielą się budżety Wilamowic i Powiatu Bielskiego. Prace
mają się zakończyć w kwietniu
przyszłego roku.
Samorząd wystąpił również
o dofinansowanie przebudowy
innej przelotowej drogi, ul.
Dolnej od ronda w Dankowicach, a następnie odcinka ul.
Starowiejskich w Starej Wsi.
Łącznie to 2,4 km samej drogi
i 1,6 km chodnika. – To ostatni
już odcinek całej drogi przez
naszą gminę do Kęt, który nie
został dotychczas zmodernizowany. Droga w miejscach,
w których ją przebudowano,
znacznie poprawiła bezpieczeństwo, wyraźnie to odczuwają nasi mieszkańcy – mówi
Marian Trela.
Ostatnio został ukończony
odcinek w Hecznarowicach do
granicy z Kętami, wcześniej
zmodernizowano odcinki
przez Wilamowice do Starej
Wsi ulicą Starowiejskich aż

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:
Obecna sytuacja sprzyja inwestowaniu, ceny wykonawców
są niższe, niż w ub.roku. Dlatego chcemy to wykorzystać
w miarę naszych możliwości

finansowych. Dobrze, że pojawiły się też rządowe programy, które współfinansują
inwestycje, bo samorządom
dzięki temu łatwiej przeprowadzić niezbędne projekty
budowlane.
Wykorzystujemy okazję, aby
zmodernizować kolejne ulice.
W ostatnich latach zwłaszcza
na głównych drogach wiele się
zmieniło na korzyść, widać to
gołym okiem. Poprawił się nie
tylko stan techniczny, ale także
komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo, bowiem w wielu
newralgicznych przez lata miejscach powstały chodniki.

Przebudowa drogi w Zasolu Bielańskim przewiduje ułożenie nowej nawierzchni.
do skrzyżowania z ul. Piel- żyły wniosek w Urzędzie Wogrzymów. I właśnie od tego jewódzkim.
miejsca będzie przebiegać
Z kolei przy współudziale
obecna modernizacja. Całość pieniędzy Powiatu Bielskiego
ma pochłonąć ok. 7 mln zł, i własnego budżetu Gmina
droga byłaby gotowa w przy- chce kontynuować przebudowę
szłym roku.
ul. Szkolnej w Pisarzowicach.
Gminie Wilamowice za- – Droga prowadzi do szkoleży również na przeprowa- ły. Na odcinku, który chcedzeniu modernizacji ul. Polnej my przebudować, a więc od
w Pisarzowicach. Tu przebu- oczyszczalni do ul. Krakowdowa obejmie przebudowę skiej, ciągle jest stosunkowo
jezdni, budowę odwodnienia wąska i brakuje bezpiecznei pobocza na niespełna ki- go chodnika. Modernizacja
lometrowym odcinku ulicy. to zmieni – mówi burmistrz
Inwestycja ma kosztować ok. Marian Trela. Prace ruszą
1 mln zł, droga również zosta- we wrześniu, obejmą właśnie
łaby przebudowana w ciągu przebudowę drogi wraz z jej
roku. O dofinansowanie mo- poszerzeniem i budową choddernizacji z programu prze- nika. Całość ma kosztować
budowy dróg powiatowych 1,7 mln zł, roboty potrwają do
i gminnych Wilamowice zło- kwietnia przyszłego roku. (Łu)
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Unijne wsparcie dla kanalizacji
Jeden z największych w Polsce projektów budowy kanalizacji na terenach wiejskich, realizowany obecnie
w gminie Wilkowice, nigdy by nie powstał, gdyby nie potężne wsparcie z funduszy unijnych.

Pieniądze na Projekt
W ogłoszonym przez Ministerstwo konkursie na dofinansowanie z Programu
Infrastruktura i Środowisko
Gmina zgłosiła swój projekt
„Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy
Wilkowice w wyznaczonych
obszarach aglomeracji”.
Wniosek o dofinansowanie
został złożony w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(instytucja wdrażająca POIiŚ)
w styczniu 2016 r., a kilka

Reakcja na
niespodzianki

Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk

Fundusze unijne to środki
finansowe wykorzystywane
w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów
członkowskich Unii Europejskiej. W 2013 roku pojawił się Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko,
dzięki któremu gospodarki
krajów unijnych, w tym Polski,
mogły uzyskiwać dofinansowanie inwestycji mających na
celu korzystanie z zasobów,
w sposób przyjazny środowisku i ograniczający szkodliwy
wpływ na klimat.
Ochrona środowiska, w tym
wód powierzchniowych i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom rzek, należy od wielu lat
do priorytetowych celów UE.
W 2014 r. ówczesne władze
Gminy podjęły decyzję o wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej, zapewniającej
pełne skanalizowanie gminy, na
podstawie której można było
ubiegać się o dotację do takiego przedsięwzięcia.
Już wcześniej Gmina tworzyła projekty kanalizacji,
które były realizowane z poprzednich unijnych programów
– SAPARD, PROW, ale nigdy
kwestia ta nie była realizowana
tak kompleksowo, jak obecnie.

zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa
Rozwoju oraz za współpracę
z instytucjami zewnętrznymi – NFOŚiGW – w zakresie
rzeczowym i finansowo-księgowym, jak również prowadzi
pełną rachunkowość w zakresie realizacji Projektu.

Na Huciskach trwają prace budowlane doprowadzające sieć do przyszłej przepompowni.
miesięcy później (w sierpniu)
zapadła decyzja o przyznaniu
dofinansowania i została podpisana stosowna umowa.
Źródła finansowania tak
ogromnego Projektu zostały
zbilansowane i stało się jasne,
że przed Gminą jest szansa
znacznego uregulowania gospodarki ściekowej na swoim
terenie, a tym samym zapewnienie właściwej ochrony wód
nie tylko na gminnym obszarze.
Roboty budowlane ruszyły
w drugiej połowie 2017 r. Mają
się ostatecznie zakończyć do
grudnia 2022 r., zaś do końca
2023 r. nowo powstała kanalizacja ma uzyskać efekt ekologiczny, a więc mają się do niej
przyłączyć wszyscy mieszkańcy.

Zespół ds. kanalizacji
– Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
Jak podkreśla wójt Janusz
Zemanek, to jeden z największych w Polsce projektów kanalizacyjnych, realizowanych
w małych gminach. Zakładał
w tamtym czasie budowę ponad 78 km sieci kanalizacyjnej,
w tym 56 km sieci grawitacyjnej głównej, kolejne 22 km sie-

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.

Przewierty pozwalają uniknąć kosztownego rozkopywania zagospodarowanych terenów, np. obok hali sportowej.
ci bocznej do nieruchomości
(tzw. „sięgaczy”), budowę 2
sieciowych pompowni ścieków
sanitarnych: „Huciska” i „Łubinowa”, a także odtworzenie
nawierzchni istniejących dróg.
Całość miała kosztować blisko 114 mln zł, w tym przyznane Gminie dofinansowanie
unijne na poziomie 63,75 proc.
miało wynieść 58,5 mln zł,
pożyczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 28,2 mln zł, a 27,2 mln
zł miały stanowić środki własne Gminy.
– Dla sprawnego zrealizowania Projektu trzeba było
powołać w Urzędzie Gminy
specjalny zespół pracowników,
złożony ze specjalistów od
zamówień publicznych, księ-

gowości oraz tematyki techniczno-budowlanej, łącznie to
osiem osób – wyjaśnia wójt.
Praca zespołu dała efekty już na etapie przetargów.
Wyłoniono trzech wykonawców, którzy podjęli się
wybudowania zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wraz
z jej wszystkimi elementami
i odtworzeniami. Ostatecznie
koszt całkowity przedsięwzięcia po rozstrzygniętych przetargach obniżył się do 83 mln
zł, z czego ponad 43 mln zł stanowi dotacja unijna, blisko 21
mln zł pożyczka z WFOŚiGW,
a prawie 19 mln zł mają stanowić środki budżetu Gminy.
Jednostka Realizująca Projekt odpowiada za zapewnienie
właściwej realizacji Projektu
poprzez zarządzanie i kontrolę

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

Dla członków zespołu praca przy wdrażaniu Projektu
należy do priorytetów, choć
często zajmują się również
innymi sprawami. Projekt jest
jednak najważniejszy, tym
bardziej, że cały czas pojawiają się niespodzianki. – To
dla „małej” gminy gigantyczne przedsięwzięcie budowlane, obejmujące ogromny teren
i angażujące wielu budowlańców z najróżniejszych branż.
Obecnie każdego dnia w różnych miejscach naszej gminy
pracuje po kilkanaście ekip,
wykonując kolejne zadania.
Przy takiej skali trudno uniknąć nieprzewidzianych zdarzeń
– mówi wójt Janusz Zemanek.
Do najczęstszych należą
różnice między danymi projektowymi a rzeczywistą infrastrukturą podziemną (gaz,
prąd, dreny), jaką napotykają
ekipy budowlane. W każdej takiej sytuacji trzeba reagować,
aby sieć kanalizacyjna powstawała w zaplanowanym tempie,
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zasadami
budowlanymi, przy zachowaniu przyjętego harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
Dużym wyzwaniem było
też zbilansowanie kosztów wynikających z wprowadzanych
zmian w Projekcie, gdy w wielu miejscach trzeba zastosować
zmianę technologii wykonania,
np. kiedy okazało się, że na trasie kanalizacji występują skały
i zamiast przekopów potrzebne
są kosztowne przewierty skalne. Wszelkie tego typu zmiany wymagały odpowiednich
uzgodnień i generowały dodatkowe koszty, które pokrywane były z zabezpieczonej na
ten cel rezerwy inwestycyjnej.

Jednakże nie wszystkie koszty dodatkowe na te niezbędne
roboty mogą być finansowane w ramach Projektu. Gmina w takim przypadku musi
podejmować trudne decyzje,
z jakich środków budżetowych
pokrywać te wydatki.

Ku szczęśliwemu
końcowi
Po trzech latach prac widać
wyraźnie, że termin realizacji
Projektu właściwie nie jest zagrożony, zaś on sam diametralnie zmienia zasady gospodarki
kanalizacyjnej w Gminie. Dostrzegają to zwłaszcza ci mieszkańcy, u których sieć jest już
czynna i mogą podejmować
działania zmierzające do podłączenia swoich budynków do
gminnej sieci kanalizacyjnej. –
Bez przychylności mieszkańców trudno byłoby wykonać
tak wielkie przedsięwzięcie.
Czasami bywa ciężko, bo nie
da się uniknąć utrudnień w codziennym życiu, np. wtedy, gdy
buduje się główną magistralę
rozkopując drogę, a tym samym
odcinając dojazd lub przechodząc przez prywatne działki
zwaśnionych sąsiadów – mówi
wójt gminy Janusz Zemanek.
Podkreśla jednak korzyści
środowiskowe i społeczne, jakie cała gmina osiągnie z wybudowania kanalizacji sanitarnej,
którą odprowadzane będą ścieki
sanitarne do oczyszczalni „Komorowice” w Bielsku-Białej,
będącej własnością bielskiej
spółki Aqua S.A.
Przez wiele lat udało się
skanalizować gminę w około
50 proc., po zakończeniu tej inwestycji wskaźnik będzie sięgał
pod 96 proc. Z nowej sieci korzystać będzie kolejnych 5300
mieszkańców. – Bardzo ważnym elementem projektu jest
sfinansowanie „sięgaczy” na
posesjach mieszkańców, jednak
mieszkańcy zwracają uwagę
przede wszystkim na odtworzenie dróg. W przypadku tego
rozległego projektu oznacza
to, że wiele kilometrów naszej
sieci drogowej będzie miało
nową nawierzchnię – dodaje
wójt. (Łu)

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie
Gminy Wilkowice
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
tel.: 33 499 00 77, wew. 411
e-mail: abrzyski@wilkowice.pl
Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl
w zakładce „Kanalizacja POIiŚ”.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji
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Setki mobilnych konsultacji
– Chcemy dotrzeć do jak
największej liczby gmin i ich
mieszkańców. Jeśli ten pilotażowy projekt wakacyjny się
sprawdzi, to rozważymy wprowadzenie wyjazdów mobilnego biura programu „Czyste
Powietrze” na stałe. Obserwujemy już, że nie brakuje osób
zainteresowanych wymianą
starych kotłów i termomoder-

nizacją swojego domu, które
chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale
przyjazd do siedziby Funduszu
to dla nich często zbyt duże obciążenie – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, organizującego trasę
w województwie śląskim.

Mobilne punkty programu „Czyste Powietrze” cieszą się dużym zainteresowaniem w poszczególnych miejscowościach, zwłaszcza osób myślących
o proekologicznych inwestycjach.

Tak pomyślane przedsięwzięcie rzeczywiście już się
sprawdziło. Tylko w okresie
nieco ponad miesiąca spotkań w mobilnych biurach,
począwszy od inauguracji
w Pszczynie 9 lipca, przeprowadzono przeszło tysiąc
konsultacji. W punktach tych
złożona została zarazem około setka gotowych wniosków
od mieszkańców.
Mobilne biura 12 i 13 sierpnia stanęły także w gminach
powiatu bielskiego – Jasienicy,
Czechowicach-Dziedzicach oraz
Kozach. To następstwo skutecznych zabiegów, jakie z myślą
właśnie o mieszkańcach Ziemi
Bielskiej podjął poseł Przemysław Drabek, który zaangażował
się w akcję śląskiego WFOŚiGW. – Sam otrzymuję sygnały, że program jest dostrzegany
i pozytywnie odbierany – mówi.
– Osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła bądź innego
rodzaju proekologiczną inwe-

Foto: MN

Mobilne biura programu „Czyste Powietrze” pojawiają się w kolejnych
miejscowościach na terenie całego województwa śląskiego. Dotarły także do
powiatu bielskiego, gdzie sporo osób skorzystało z możliwości zasięgnięcia
informacji.

Samorządowcy i parlamentarzyści doceniają wagę tego rodzaju inicjatyw. Przy zaangażowaniu posła
Przemysława Drabka mobilne biuro zawitało m.in. do Czechowic-Dziedzic w powiecie bielskim, gdzie rozmawiano
o potrzebach mieszkańców.
stycją, mogą dzięki takim przedsięwzięciom w prosty sposób
zasięgnąć cennych informacji.
Pomysł jest więc jak najbardziej
trafiony, a co ważne w naszym
województwie również bardzo

sprawnie zorganizowany, bo
uwzględnia poszczególne jego
regiony – tłumaczy bielski poseł.
Warto podkreślić, że spotkania te są bezpieczne dla
mieszkańców. Odbywają się

z zachowaniem wszystkich
rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak
zakładanie maseczek oraz
utrzymywanie niezbędnego
dystansu społecznego. (M)

Usuń truciznę ze swojej działki
Pod tym hasłem gmina
Bestwina kontynuuje realizację programu usuwania azbestu.

FOTO: ARCH.

Urząd Gminy przypomina, że nabór wniosków od
mieszkańców, na podstawie
których samorząd występuje
o dotacje z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, prowadzi
w trybie ciągłym w terminie do końca lutego każdego
roku kalendarzowego. Dla
tych mieszkańców, którzy
sierpień 2020

zdecydują się na demontaż
materiałów budowlanych
zawierających azbest, przewidziano nieodpłatne zlecenie owej czynności. Gmina
zapewnia wówczas kompleksową usługę, a więc rozebranie, usunięcie i następnie
także utylizację posiadanego azbestu.
Pod względem skali i zaangażowania w likwidację
szkodliwego azbestu Gmina Bestwina stanowić może
wzór godny do naśladowania.
Takie działania podejmowane są systematycznie od

2005 roku, z kolei w 2015 r.
przyjęto specjalny program.
Przeprowadzono w tym czasie inwentaryzację, która
była jednym z warunków,
aby ubiegać się o środki zewnętrzne na kosztowną utylizację włókien praktycznie
niezniszczalnych w warunkach domowych. – Całkowitą likwidację azbestu staramy
się prowadzić o tyle konsekwentnie, że co roku znika
z kilkudziesięciu domostw.
Już znacząco zmniejszyliśmy
ilość tych szkodliwych materiałów, a warto pamiętać,

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

że to dla posiadaczy azbestu
czynność obowiązkowa – wyjaśnia wójt gminy Artur Beniowski.
Jak dodaje, jest spora
szansa, że w nieodległej przyszłości, bo w 2023 r. azbest
zostanie na terenie gminy
całkowicie zlikwidowany.
To ważne o tyle, że w Polsce
produkcji, importu i stosowania wyrobów zawierających
azbest zakazano przed ponad
20 laty. Zgodnie z unijnymi
dyrektywami wszystkie takie
materiały muszą być usunięte
do 2032 roku. (M)
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Górska ścieżka przyrody
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Pejzaże i aktywność

Sporym ułatwieniem dla wędrujących przez górę Bucze są
także drukowane mapy ścieżki,
łatwo dostępne w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie
gminy Brenna.
Wędrówkę ścieżką prowadzącą na górę Bucze rozpoczyna się w centrum Górek
Wielkich, tuż przed mostem
na rzece Brennicy. Aby przejść
w całości trasę trzeba zarezerwować około dwóch godzin.
To świetna propozycja na rodzinne spacery. Jest także możliwość rozpoczęcia wycieczki
od Centrum Kultury i Sztuki
„Dwór Kossaków”, podążając
początkowo niebiesko-białym Szlakiem Kamyka, który
jest szlakiem łącznikowym
do ścieżki.
Po drodze na szczyt dociera się do punktu widokowego,

Foto: Mat. UG Brenna

Okolice góry Bucze to bez
wątpienia jedno z bardziej
unikatowych miejsc w regionie, pełne pięknych i rzadkich
okazów roślin. Różnorodny
i bogaty w aż 80 gatunków
ptaków oraz żerujące nietoperze jest tutaj także cały świat
zwierząt. I właśnie podkreśleniu tej wyjątkowości posłużył
projekt „Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza po górze
Bucze”, którego realizację
współfinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Na ścieżce pojawiły się
m.in. stanowiska edukacyjne
oraz tablice z mapami. Odnowiono oznaczenia szlaku,
zamontowano również drogowskazy, zaś w punkcie widokowym tablicę z panoramą.

Foto: Arch.

Stanowiska edukacyjne pozwalające na zgłębienie tajników przyrody, pomocne w orientacji drukowane mapy oraz specjalna tablica z panoramą
w punkcie widokowym – wymienione elementy
powstały nie tak dawno w Brennej na ścieżce
prowadzącej po górze Bucze.

Specjalne stanowiska edukacyjne prezentują bogactwo flory i fauny na
ścieżce prowadzącej po górze Bucze.
stąd podziwiać można m.in.
grzbiet Starego Gronia, rozległe wzniesienie Równicy,
pasmo Czantorii, grzbiet Góry
Tuł i Jasieniowej czy pasmo
Beskidu Śląsko-Morawskiego
z najwyższym szczytem Łysą
Górą. Już na samej górze Bu-

cze, prócz różnorodnego świata przyrody, uwagę przykuwają
głębokie doły z odsłoniętymi
wapieniami cieszyńskimi. Według legendy krążącej wśród
miejscowej ludności stał tam
niegdyś kościół, który zapadł
się pod ziemię. (RED)

Bielskie Starostwo Powiatowe oraz Beskidzkie
Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana
Czerneleckiego w Bielsku-Białej zapraszają do udziału
w 19. edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”.
W konkursie, który co
roku gromadzi sporą rzeszę
pasjonatów fotografii i aktywnego spędzania czasu,
mogą wziąć udział osoby
wykonujące swoje kadry
na terenie Beskidu Małego,
Śląskiego, Żywieckiego,
a także miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego.
Tegoroczne kategorie to
„Beskidzkie pejzaże” oraz
„Góry rekreacyjnie i sporto-

wo”. Konkurs ma charakter
otwarty i przeznaczony jest
dla wszystkich fotografujących amatorsko. Udział
w nim jest bezpłatny. Dla
autorów najlepszych zdjęć
przewidziano nagrody rzeczowe, a najciekawsze prace
zaprezentowane zostaną na
stronie internetowej: www.
przewodnicy.beskidy.pl.
Prace konkursowe należy
składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie”
w Bielsku-Białej przy ul.
Wzgórze 9 (lub wysłać
na ten adres) z dopiskiem
„Konkurs fotograficzny”.
Termin składania prac upływa 8 września 2020 r. Jury
przewiduje rozstrzygnięcie
na 25 września. (RED)

Na Placu Hoffa w Wiśle
w piątek 7 sierpnia odbył
się „Piknik edukacji ekologicznej”, połączony z happeningiem „Zielona Ręka”.
Organizatorzy wydarzenia, Fundacja Ekologiczna
„Arka” przy współpracy
z Urzędem Miasta Wisła,
przygotowali na ten dzień
szereg atrakcji. Założeniem było w tym przypadku poszerzenie wiedzy
uczestników w zakresie szeroko pojmowanej ekologii.
Zwiedzić można było więc
specjalny bus z fotowoltaiką i rozmaitymi grami
ekologicznymi w środku.

www.gazetabeskidzka.pl

Nie brakowało chętnych do
skorzystania z kina rowerowego, dużej gry planszowej i zabaw pamięciowych,
uwagę przykuwała również
wystawa edukacyjna.
Wszystkie stoiska pikniku dostępne były przez kilka
godzin bezpłatnie, a zajęcia
w formie warsztatów przeprowadzono z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
W odróżnieniu od pierwotnego, lipcowego terminu
przedsięwzięcia, pogoda
dopisała, co też przełożyło
się na frekwencję osób zainteresowanych poszczególnymi atrakcjami w centrum
miasta. (RA)

Foto: Mat. Fundacji Ekologicznej Arka

Piknik z ekologią

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Zdalnie i efektywnie

Wsparcie dla ratowników

W specyficznym czasie,
gdy spotkania z potencjalnymi
i dotychczasowymi klientami
stały się mocno utrudnione, pomocne okazały się narzędzia,
które firma Rekord już wcześniej wdrożyła. Informatycy
bielskiej spółki z powodzeniem
opracowali w pełni autorski
system e-zgłoszeń, następnie
równie skutecznie wprowadzili
go do codziennego funkcjonowania. Występujące problemy
bądź niejasności użytkownicy
poszczególnych „rekordowych” programów mogą dzięki
temu kierować do fachowców
elektronicznie. To jednak nie
wszystko. – Korzystamy także
z rozwiązań, które umożliwiają
nam zdalne „wejście” w komputery klientów. Przyspiesza
to reagowanie na różne ich potrzeby. Na całe szczęście tylko
sporadycznie pojawiają się błędy w samym oprogramowaniu
– opowiada Janusz Szymura.
Na kilka miesięcy przed
epidemią w Rekord SI wprowadzono pakiet szkoleniowy,
w którym za jeden z najważ-

Foto: Łu

Okres epidemii wiele firm w różnych branżach postawił przed wyzwaniem dostosowania się do nowych
warunków. – Nie tylko z racji specyfiki naszej działalności dobrze sobie z tym poradziliśmy – mówi
Janusz Szymura, prezes bielskiej spółki Rekord Systemy Informatyczne.

Nowoczesne i przestronne Centrum Badawczo-Rozwojowe dobrze sprawdza się w różnych okolicznościach codziennej pracy informatyków Rekord SI.
wdrażać bez konieczności spotykania się – wyjaśnia sternik Rekordu.
W samym Centrum Badawczo-Rozwojowym, które
powstało w celu wsparcia
innowacyjnych rozwiązań
firmy, przebywało w najbardziej nasilonym okresie epidemii mniej pracowników,
niż zwykle. System pracy
zdalnej został zorganizowany na tyle, że przy odpo-

niejszych elementów przyjęto
webinaria. Spotkania z klientami on-line nie były więc dla
pracowników bielskiej firmy
niczym nowym. – Okazało się,
że nasze informatyczne pomysły idealnie wpisały się w trudny
czas, w jakim przecież przyszło
utrzymywać biznesowe relacje.
Co ważne, w znacznym stopniu
również klienci przekonali się,
że można pewne rzeczy skutecznie i w zasadzie kompleksowo

wiednim delegowaniu zadań
i zarządzaniu obowiązkami,
nie doszło do niepożądanych
przestojów. – Wniosek na
przyszłość mamy taki, że
inna forma organizacji pracy
zwiększa jednak w sposób
istotny przeciążenie kadry
kierowniczej w zakresie rozdzielania pracy. To także wyzwanie, z którym jako firma
się zmierzyliśmy – podkreśla
prezes Szymura. (MAN)

Grupa Rekord udzieliła potrzebnej
pomocy w okresie pandemii, która skierowana była do środowisk
medycznych.
Wiosną tego roku społeczność Rekordu uruchomiła zbiórkę funduszy
w szczytnym celu. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, dzięki czemu zgromadzono
łącznie kwotę 10 tys. złotych. Symboliczny czek przekazany został w
lipcu na ręce dziekana Wydziału
Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
dr hab. n.med. Rafała Bobińskiego.
Dokonali tego reprezentujący odpowiednio piłkarską i futsalową
drużynę Rekordu – Dariusz Rucki i
Bartłomiej Nawrat.
Wspomniane środki posłużą na
zakup wyposażenia niezbędnego
dla celów szkolenia kadry ratowników medycznych i pielęgniarek
w warunkach zagrożenia zakażeniem koronawirusem. – Spotkaliśmy się w dobie pandemii

z zupełnie nowym wyzwaniem,
mianowicie koniecznością udzielania pomocy medycznej w czasach, gdy musimy się izolować
– podkreśla dziekan.
– Jako cała grupa Rekord dziękujemy tym wszystkim darczyńcom,
którzy nawet w najmniejszym
stopniu pomogli w zebraniu
pieniędzy. Wierzymy, że każde
wsparcie w tym wyjątkowym czasie okaże się wartościowe – mówi
prezes Janusz Szymura.
Warto zaznaczyć, że jeszcze
wcześniej firma Rekord Systemy Informatyczne przyłączyła
się do zainicjowanej przez Business Centre Club akcji „Biznes
szpitalom”. Środki przekazane
przez spółkę dla Stowarzyszenia
Wspierania Bielskiej Onkologii
zostały przeznaczone na zakup
masek i kombinezonów ochronnych dla kadry Beskidzkiego
Centrum Onkologii – Szpitala
Miejskiego im. Jana Pawła II. (R)

Nowe wdrożenia

ferencji BBQ4.IT odbywającej
się na świeżym powietrzu. Tematyka będzie luźniejsza, ale
dalej skoncentrowana wokół
branży informatycznej – dodaje.
W festiwal zaplanowany
od poniedziałku 7 do piątku 11
września włączyło się znaczne
grono bielskich firm z branży

Sukces ubiegłorocznej
edycji imprezy BBDays4.IT
w Bielsku-Białej sprawił, że
organizatorzy, w tym jako jeden z wiodących firma Rekord
Systemy Informatyczne, szybko podjęli decyzję o jej kontynuowaniu. I choć odbędzie się
ona w dniach 7-11 września br.
w formule innej, niż poprzednio,
to z całą pewnością wydarzenie
na atrakcyjności nie straci.
Gdy stało się jasne, że przeprowadzenie kolejnej odsłony
wydarzenia nie będzie możliwe
poprzez spotkania społeczności
programistycznych i biznesowych, organizatorzy stanęli
przed kluczową decyzją o jej
sierpień 2020

formie. Zupełnie nie z przypadku wybrano konwencję on-line,
która zdominuje przebieg bielskiego festiwalu. Kształtujący
się harmonogram eventu wpisze
się w innowacyjną w tym przypadku formułę BBDays.TV.
– Codziennie w godzinach późnopopołudniowych
będziemy dostępni na kanale
YouTube. W programie ujęte
zostaną zarówno wywiady, panele dyskusyjne z prelegentami, jak i wykłady zaproszonych
gości – mówi reprezentujący
spółkę Rekord Piotr Szymura. – W ostatni dzień będziemy
starali się zdalnie nawiązać do
prekursora festiwalu, czyli kon-

ICT. Organizatorzy przewidzieli również możliwość szerszego dołączenia do wydarzenia
dla osób zainteresowanych – co
oczywiste – wirtualnie. – W dowolnym miejscu będzie można
zorganizować grilla i zgłosić
chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu. Już przed rokiem poka-

Foto: Arch. Rekord SI

Festiwal nieco inny

Prezes Rekordu
Janusz Szymura
i prezydent
Świętochłowic
Daniel Beger
podpisali umowę,
która rozszerzyła
dotychczasową
współpracę.

Foto: Arch.

Niezwykle ważne miejsce pośród usług Rekord SI zajmuje oprogramowanie dla urzędów i jednostek administracji samorządowej. Trend ten nie zmienił się w ostatnich miesiącach. Co ciekawe,
spółka jeszcze przed epidemią nawiązała współpracę z samorządami Jeleniej Góry i Lubina, same
wdrożenia odbyły się już w większości z konieczności w układzie zdalnym.
Z kolei w lipcu rozszerzeniu uległ dotychczasowy zakres świadczeń realizowanych m.in. dla
Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz Urzędu Miasta w Świętochłowicach. Zwłaszcza w
drugim przypadku świadczy to dobitnie o marce informatycznych rozwiązań proponowanych
przez bielską firmę. – Nie jest tajemnicą, że miasto Świętochłowice w ostatnich latach nie miało
łatwej sytuacji budżetowej. Wysiłek obecnych władz podjęty w celu uporządkowania tych kwestii przejawia się dziś choćby tym, że z własnych środków finansuje się przedsięwzięcie dużego
wdrożenia w relatywnie krótkim czasie – mówi Janusz Szymura. (R)

Premierowa edycja festiwalu BBDays4.IT w Bielsku-Białej okazała się
bardzo udanym przedsięwzięciem, także dzięki organizacji części jego
wydarzeń w przestrzeni miejskiej.

zaliśmy, że branża IT to przede
wszystkim ciekawi ludzie,
potrafiący stworzyć przyjazną
atmosferę – tłumaczy Szymura.
Przypomina, że w ub.roku,
także we wrześniu, festiwal
BBDays4.IT odbił się szerokim echem na Podbeskidziu.
Zainteresowani branżą przemysłu kreatywnego mogli brać
udział w eventach firmowych
oraz licznych spotkaniach.
I tak m.in. próbowano sił
w skanowaniu postaci w 3D,
chodzeniu po wirtualnej kopalni węgla czy w grze planszowej odsłaniającej reguły
metodologii Scrum. Wieczorami pasjonaci innowacyjnych technologii spotykali
się w przestrzeni miejskiej,
aby podyskutować o trendach
w rozwoju IT. Kulminacją była

konferencja programistyczna
na Akademii Techniczno-Humanistycznej, a następnie na
terenie Centrum Sportu „Rekord” w Cygańskim Lesie.
Wydarzeniu patronuje prezydent miasta Bielska-Białej
oraz rektorzy uczelni wyższych, kształcących w regionie studentów na kierunkach
technicznych, a więc Akademii
Techniczno-Humanistycznej,
Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania, Wyższej Szkoły
Finansów i Prawa oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Organizatorzy to Rekord Systemy
Informatyczne, Selleo, EllieMae, Precisely oraz Fundacja
Centrum Nowych Technologii.
Szczegóły dostępne są
na stronie internetowej –
bbdays4.it. (R)

www.gazetabeskidzka.pl

