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Modlitewne spotkanie ludzi pracy
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Kolejne tereny pod aktywny wypoczynek
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Kajak polo na Żwirowni
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Nowa atrakcja
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motyle roBią wrażenie

str.  11

Nie brakuje w regionie miejsc, które o każdej porze 
roku mogą sprzyjać spędzaniu wolnego czasu. Po-
jawiają się również i wydarzenia gromadzące spore 
grono miłośników aktywności na świeżym powie-
trzu. Jedną z trafionych propozycji było wczesnoje-
sienne grzybobranie w Kozach.
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Za Zasługi na rZecZ 
krwiodawstwa
Mieszkaniec Międzyrzecza 
Górnego w gminie Jasienica 
Jan Mrzyk został odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
za „wybitne zasługi na rzecz 
honorowego krwiodawstwa, 
za propagowanie idei czer-
wonokrzyskiej”.

Uroczystość wręczenia od-
była się w sobotę 29 sierpnia 
w domu rodzinnym Jana Mrzy-
ka. W imieniu Prezydenta RP 
Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski działacza 
udekorowała Magdalena Szew-
czuk-Szturc, dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach.

Gratulacje i życzenia zdro-
wia wraz z kwiatami złożyli 
Janusz Pierzyna, wójt Gminy 
Jasienica, Bogdan Ogrocki, 
dyrektor Śląskiego Oddziału 
Okręgowego PCK, oraz Ma-
rek Mielnik, dyrektor Oddziału 
Rejonowego PCK w Bielsku-
-Białej.

Jan Mrzyk jest członkiem 
i aktywnym działaczem PCK 
od 1978 r., a honorowym 
krwiodawcą od 1977 r. Oddał 

ponad 51 litrów pełnej krwi. 
W roku 1983 był inicjatorem 
powołania Klubu HDK PCK 
Przy Zawodowej Straży Pożar-
nej w Bielsku-Białej, gdzie peł-
nił funkcję prezesa tego klubu 
do 1996 r. Po przejściu na eme-
ryturę w roku 1997 utworzył 
Klub HDK PCK przy Urzę-
dzie Gminy w Jasienicy, gdzie 
funkcję prezesa pełnił do 2016 
r., a obecnie jest wiceprezesem 
tego klubu. Od lutego 2020 
r. jest członkiem Rejonowej 
Komisji Rewizyjnej OR PCK 
w Bielsku-Białej.

Był organizatorem wielu 
akcji i imprez dla honoro-
wych krwiodawców i ich ro-
dzin. Dzięki jego osobistemu 
zaangażowaniu został nadany 
sztandar z okazji 10-lecia po-
wstania klubu, a także nadano 
imię klubowi – św. Mak-
symiliana Marii Kolbe. Jan 
Mrzyk osobiście uczestniczy 
w akcjach HDK, zbiórkach 
żywności, pieniężnych, w uro-
czystościach państwowych 
i akademiach czerwonokrzy-
skich, gdzie jest kapitanem 
pocztu sztandarowego.

W roku 2014 był współau-
torem publikacji pt. „Honorowe 

krwiodawstwo oraz pierwsza 
pomoc na terenie Gminy Ja-
sienica w latach 1974-2015”. 
W 2017 r. opracował, a następ-
nie nagrał film o honorowym 
krwiodawstwie oraz pierwszej 
pomocy, który promuje w szko-
łach na terenie powiatu biel-
skiego.

Jan Mrzyk za swoją ak-
tywną działalność na rzecz 

PCK był wielokrotnie na-
gradzany i odznaczany m.in. 
Złotym Krzyżem Zasługi RP, 
Odznaką „Honorowy Dawca 
Krwi – Zasłużony dla Zdro-
wia Narodu”, Odznaką Hono-
rową PCK I, II i III stopnia, 
Srebrną Odznaką Honorową 
„Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego” i wieloma 
innymi. (R)

Festiwal po raZ drugi
Prelekcje, panele dysku-

syjne, ciekawe rozmowy, 
hackaton, a na zakończenie 
wielki grill. Tak w dużym 
skrócie wyglądała kolejna 
edycja BBDays4.IT, która 
odbyła się w dniach 7-11 
września. Ze względu na 
trudności w organizacji tego 
typu wydarzeń tegoroczny fe-
stiwal w całości przeniesiono 
do Internetu.

BBDays4.IT to festiwal 
skierowany do deweloperów 
oprogramowania i programi-
stów z całej Polski. Od pierw-

szej edycji organizatorom 
przyświeca jeden cel – udo-
wodnienie, że Bielsko-Biała 
i okolice sprzyjają rozwojowi 
branży ICT przy jednoczesnej 
integracji środowiska. Wy-
darzenie to patronatem objął 
prezydent miasta Jarosław Kli-
maszewski.

Mając na uwadze obec-
ną sytuację epidemiczną 
organizatorzy zdecydowali 
się na realizację festiwalo-
wych wydarzeń w Internecie. 
Wszystkie prelekcje transmi-
towane były na żywo na dedy-

kowanym kanale w serwisie 
YouTube. Również udział 
w panelach dyskusyjnych 
możliwy był dzięki wyko-
rzystaniu nowoczesnych 
technologii. Każdego dnia fe-
stiwalowe atrakcje przyciąga-
ły przed ekrany kilkadziesiąt 
osób. Nagrania są wciąż do-
stępne na kanale, więc każdy, 
kto nie zdążył lub nie mógł 
wziąć udziału w festiwalu na 
żywo, może do nich wrócić 
w dowolnym momencie.

Równolegle z festiwalem 
odbywał się zdalny hackaton, 

w którym 8 zespołów rywali-
zowało o nagrody pieniężne 
o łącznej wartości 16 tys. zł, 

projektując aplikacje mobilne, 
wspierające bielski przemysł 
automotive w jednym z trzech 

wskazanych obszarów. Podium 
zdominowały drużyny z Biel-
ska-Białej: reprezentanci firm 
Pitney Bowes i Selleo oraz 
uczniowie Bielskiego Techni-
kum Informatycznego. Wszyst-
kie ekipy przygotowały swoje 
propozycje rozwiązania realnych 
problemów, z jakimi borykają 
się zakłady produkcyjne.

Zwieńczeniem BBDays4.IT 
był tradycyjny grill połączony 
z prelekcjami – BBQ4.IT. 
Również to przedsięwzięcie 
odbywało się online – każdy 
zainteresowany mógł dołączyć 
do wydarzenia na YouTube, 
jednocześnie rozpalając wła-
snego grilla. (RED)

powiatowe wsparcie
Powiat bielski przekaże 

50 tys. zł na odbudowę mostu 
zniszczonego przez powódź 
w powiecie przemyskim – za-
powiada starosta bielski An-
drzej Płonka.

Wyjaśnia, że samorządy 
w wypadkach klęsk żywioło-
wych wykazują się solidarno-
ścią. – W przeszłości nas też 
wspomagano w sytuacji klę-

ski. Od lat mówimy, że środki 
przekazywane na działalność 
samorządów są niedoszaco-
wane. Tym bardziej inwe-
stowanie nieprzewidzianych 
kwot w budżecie, ponieważ 
coś zostało zniszczone, nie 
jest sprawą prostą. Pamię-
tajmy, że obecnie wszyscy 
zmagamy się z pandemią 
i jej skutkami finansowy-

mi – mówi starosta Andrzej 
Płonka, prezes Związku Po-
wiatów Polskich.

Nawałnice, które przeszły 
nad powiatem przemyskim 
w czerwcu br. wyrządziły 
ogromne szkody w dorobku 
mieszkańców oraz w mieniu 
publicznym. Klęską dotknięta 
została również infrastruktu-
ra powiatowa oraz gminna. 
Łączna wartość strat oscyluje 
w granicach 16,5 mln zł. Tam-

tejszy samorząd powiatowy 
sam nie jest w stanie sobie 
z tym poradzić.

Starosta powiatu przemy-
skiego zwrócił się o pomoc. 
O solidarność samorządową 
apeluje także Związek Po-
wiatów Polskich. Dotacja 
celowa zostanie przekazana 
na konkretny cel – remont 
mostu w ciągu drogi powia-
towej Brzuska – Hura Brzu-
ska. (MF)
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28 posesji
ocenionych zostało przez 
komisję rozstrzygającą te-
goroczną edycję konkursu 
„szczyrk Latem wita Kwia-
tem”.
Towarzystwo Miłośników 
szczyrku, przy organi-
zacyjnej pomocy Miej-
skiego Ośrodka Kultury, 
Promocji i  informacji 
oraz wsparciu finanso-
wym Urzędu Miejskiego 
w szczyrku, zaprosiło 
mieszkańców miasta do 
udziału w kolejnej odsło-
nie konkursu cieszącego 
się niesłabnącym zain-
teresowaniem. Jego in-
tencją było także w tym 
roku zaprezentowanie 
ukwieconych i zadba-
nych ogrodów. Przyję-
to jednak ku temu inną 
niż dotychczas formułę 
on-line, umożliwiającą 
przesyłanie trzech kon-
kursowych zdjęć własne-
go ogrodu.
Komisja złożona z przed-
stawicieli organizatorów 

za najbardziej efektowny 
wskazała ogród walde-
mara sowuli. Ten sam 
również zgromadził naj-
więcej lajków wśród oce-
niających internautów. 
wyróżnienia w konkursie 
otrzymały ponadto este-
tycznie zadbane posesje 
Anny zgierskiej-Kuropa-
twy i Anieli znamirow-
skiej.
Finał wraz z podsumo-
waniem tegorocznej 
edycji „szczyrk Latem 
wita Kwiatem” i ode-
braniem nagród prze-
prowadzono uroczyście 
29 sierpnia na Placu 
św. Jakuba w szczyrku. 
– sztuka przekonania 
mieszkańców, że warto 
zatroszczyć się o wygląd 
swojej posesji ponownie 
się powiodła. Pomysło-
wości i nowatorskich 
rozwiązań dekoracyj-
nych i tym razem nie 
zabrakło – podkreślili 
organizatorzy. (MA)

region w licZBacH

Ogród Waldemara Sowuli zyskał największe uznanie w 
tegorocznym konkursie „Szczyrk Latem Wita Kwiatem”.
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Z prac poselskicH

spotkanie rady turystyki
Śląska Rada Turystyki rozpoczęła swoją działalność. Wśród jej członków 

znalazł się reprezentant naszego regionu – wójt gminy Jasienica Janusz 

Pierzyna.

– Do zadań Rady należeć 
będzie wspieranie i promowa-
nie nowych pomysłów w ob-
szarze turystyki, inicjowanie 
działań w tym kierunku, 
a także przyczynianie się do 
rozwoju branży jako działu 
gospodarki całego regionu 
– mówi Janusz Pierzyna. 
We wtorek 15 września na 
Sali Sejmu Śląskiego Urzę-
du Województwa Śląskiego 
w Katowicach odbyło się 
inauguracyjne posiedzenie 

Śląskiej Rady Turystyki, na 
której Janusz Pierzyna ode-
brał nominację z rąk marszał-
ka województwa śląskiego 
Jakuba Chełstowskiego.

Janusz Pierzyna został 
powołany w skład Śląskiej 
Rady Turystyki jako prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej 
„Olza” w Cieszynie, które jest 
głównym partnerem ze strony 
polskiej w Euroregionie Śląsk 
Cieszyński – Tesinske Slez-

sko. Do jednych z głównych 
zadań euroregionu należy 
rozwijanie współpracy trans-
granicznej na pograniczu pol-
sko-czeskim, w tym również 
turystyki. Stowarzyszenie 
„Olza” odpowiada m.in. za 
realizację projektów z róż-
nych dziedzin na pograniczu 
polsko-czeskim o łącznej 
wartości 12 mln euro, a także 
projektów własnych Stowa-
rzyszenia o wartości blisko 
15 mln euro. (R)

ku pamięci lotników
W 88. rocznicę tragicznej 
śmierci Franciszka Żwirko 
i Stanisława Wigury uczczo-
na została pamięć lotników. 
Główne obchody, współorga-
nizowane przez posła Przemy-
sława Drabka, odbyły się 11 
września w czeskim Cierlicku 
niedaleko Cieszyna.

Dobrą tradycją stało się 
już rozpoczęcie obchodów 
mszą świętą w intencji lotni-
ków, która odprawiona została 
w kościele w Cierlicku-Ko-
ścielcu. Następnie złożono 
kwiaty na Żwirkowisku przy 
pomniku upamiętniającym 
miejsce wypadku. Dalszą 

uroczystość kontynuowano 
w Domu Polskim imienia 
Żwirki i Wigury. Wszyscy 
goście zainteresowani byli 
szczególnie zwiedzaniem 
stałej wystawy poświęconej 
historii polskiego lotnictwa, 
całe spotkanie było natomiast 
świetną okazją do wielu 
wspólnych rozmów.

Na zaproszenie posła Prze-
mysława Drabka do Cierlicka 
przybył sekretarz stanu i peł-
nomocnik Rządu do Spraw 
Polonii i Polaków za Granicą 
Jan Dziedziczak. Obecni byli 
także m.in. seniorzy lotnictwa, 
reprezentanci Wojska Polskie-
go, środowisk górniczych czy 
przedstawiciele organizacji 
polonijnych w Republice Cze-
skiej.

Jak przypomina poseł 
Drabek, pamięć o polskich 
lotnikach nie przemija wraz 
z upływem lat. Sam w kulty-
wowanie tej tradycji włączył 
się jeszcze jako bielski samo-
rządowiec. – Cieszyć może, 
a obserwuję to każdego roku, 
że osób chętnych, aby rocz-
nicowym uroczystościom 
nadawać odpowiednią rangę, 
nie brakuje. To ważne, by 
zwłaszcza młodemu pokole-
niu przekazywać szczytne idee 

i wzorce, przybliżać również 
postaci bohaterów sprzed lat. 
Nasi piloci zasłynęli tym, że 
dokonywali spektakularnych 
rzeczy, przełamywali przy tym 
ludzkie bariery. Przy wszyst-
kich osiągnięciach pozostali 
gorliwymi patriotami, podkre-
ślając wyraźnie swą polskość 
– mówi poseł.

Jako członek Komisji Łącz-
ności z Polakami za Granicą 
w obecnej kadencji dba o to, 
aby nawiązywać kontakt z ro-
dakami przebywającymi poza 
granicami kraju. Na Zaolziu 
grupa ta jest szczególnie licz-
na. – Podobne spotkania przy 
okazji różnych wydarzeń są 
dobrą okazją, by lepiej po-
znać potrzeby Polaków tam 
mieszkających. Za istotne 
uważam jednocześnie wspie-
ranie wszystkich ciekawych 
inicjatyw, które w tych śro-
dowiskach się pojawiają, gro-
madząc naszych rodaków we 
wspólnotowych dążeniach – 
zauważa Przemysław Drabek.

Nadmienić warto, że zanim 
poseł Prawa i Sprawiedliwości 
udał się 11 września do Cier-
licka, wraz z seniorami lotnic-
twa i młodzieżą uczcił pamięć 
bohaterów, składając wieńce 
przy pomniku znajdującym 
się na placu Żwirki i Wigury 
przy ul. Zamkowej w Bielsku-
-Białej. (R)

samorZądy 
otrZymały 
pomoc

Wszystkie gminy powiatu bielskiego, także sam 
Powiat oraz Miasto Bielsko-Biała, otrzymały wie-
lomilionowe rządowe wsparcie w ramach Funduszu 
Inwestycji Samorządowych.

Promesy dla poszczególnych samorządów wrę-
czone zostały już końcem czerwca. Zapowiadano 
wówczas, że pieniądze za pośrednictwem wojewodów 
trafią na konta objętych działaniem pomocowym we 
wrześniu. Tak też się stało. – Dotrzymujemy danego 
słowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że środki tak 
znaczące bardzo przydadzą się gminom na realizację 
wielu potrzebnych inwestycji – uważa poseł Przemy-
sław Drabek.

W regionie Ziemi Bielskiej największą pulę w wy-
sokości aż 34,4 mln zł otrzymało miasto Bielsko-Biała. 
Kwota 9,3 mln zł przeznaczona została dla Powiatu Biel-
skiego. Wsparcie dla gmin wyniosło z kolei odpowiednio: 
Czechowice-Dziedzice – 4,4 mln zł, Wilkowice – 3,1 mln 
zł, Kozy – 2,4 mln zł, Jasienica – 2,3 mln zł, Buczkowice 
– 2,3 mln zł, Bestwina – 1,7 mln zł, Wilamowice – 1 mln 
zł, Porąbka – 980 tys. zł, Jaworze – 670 tys. zł, Szczyrk 
– 546 tys. zł.

Co istotne, przyznane środki nie zostały objęte żad-
nymi obostrzeniami w kontekście ich wydania przez 
włodarzy samorządów. – W wielu przypadkach posłużą 
jako wkład własny przy inwestycjach już realizowa-
nych, ale także pozwolą na remonty dróg, budowę 
chodników czy wsparcie dla placówek oświatowych. 
Rządowa pomoc trafi więc właściwie w oczywisty spo-
sób do samych mieszkańców – przyznaje poseł PiS. (R)Fo
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

HutcHinson Bielsko-Biała

protest i poroZumienie
Od 7 września na bramach bielskiego zakła-

du spółki Hutchinson Poland wisiały związkowe 
flagi i transparenty ogłaszające akcję protesta-
cyjną. Był to znak, że bezowocny dotąd spór 
zbiorowy, toczony między „Solidarnością” i pra-
codawcą, wkroczył w nowy etap. Związkowcy 
nie wykluczali zorganizowania strajku ostrze-
gawczego…

W bielskim Hutchinsonie pracuje około 
półtora tysiąca ludzi, w tym około 500 z ze-
wnętrznych agencji zatrudnieniowych. Od roku 
w zakładzie działa „Solidarność”. Jako jedno 
z pierwszych zadań związkowcy uznali wal-
kę o podwyższenie płac całej załogi. Pierwsze 
rozmowy z dyrekcją nie przyniosły żadnych 
rezultatów, więc w październiku rozpoczął się 
spór zbiorowy.

Związkowcy w imieniu załogi zgłosili trzy 
żądania. Najważniejszym była podwyżka go-
dzinowej stawki o 4 złote. Kolejny postulat to 
uporządkowanie spraw związanych z norma-
mi pracy, którymi obecnie pracodawca niemal 
dowolnie żongluje. Ostatnim żądaniem związ-
kowców jest odstąpienie od rocznych ocen 
pracowników, a zwłaszcza ich wpływu na wy-
nagrodzenia.

– Nasze żądanie 
płacowe zostało 
praktycznie zi-
gnorowane przez 
dyrekcję. Były ja-
kieś rozmowy na 
temat pozostałych 
postulatów, ale i w 
tych kwestiach nie 
doszliśmy do poro-
zumienia. W marcu 
bieżącego roku jednostronnie podpisaliśmy pro-
tokół rozbieżności i zwróciliśmy się do Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
o wyznaczenie mediatora – relacjonuje Mieczy-
sław Bienias, szef „Solidarności” w bielskim 
Hutchinsonie (na zdjęciu powyżej).

Potem nadeszła pandemia i wszystko 
przesunęło się w czasie. Pierwsze mediacje 
odbyły się w lipcu. I znowu: żadnego efek-

tu. – Pracodawca ciągle powtarzał, że czeka 
na sygnał z centrali Hutchinsona z Francji. 
Żyjemy w dobie telekonferencji, które można 
przeprowadzać w dowolnej chwili, więc na-
szym zdaniem wszystko to trwało zbyt długo. 
W końcu 7 września oflagowaliśmy zakład, by 
było wszystkim wiadomo, że nie odpuścimy – 
mówi Mieczysław Bienias.

Na efekty nie trzeba było długo czekać: 10 
września doszło do wideokonferencji między 
dyrekcjami zakładów Hutchinsona w Bielsku-
-Białej i Żywcu (tam są dwa zakłady, w któ-
rych też trwa akcja protestacyjna) a francuską 
centralą.  Wśród załóg tych zakładów rozeszła 
się wieść, że podobno jest zgoda na podjęcie 
rozmów płacowych. – Czekamy na nie z nie-
cierpliwością. Mam nadzieję, że będą bardziej 
konkretne i wreszcie usłyszymy propozycje, któ-
re będą do przyjęcia przez załogę. Ludzie ciężko 
i rzetelnie pracują, więc za swą pracę oczekują 
satysfakcjonującej zapłaty – relacjonował na 
bieżąco szef „Solidarności” w bielskim Hut-
chinsonie.

W końcu negocjacje ruszyły. Potrzeba 
było kilku tur rozmów, by osiągnąć porozu-
mienie. Zostało ono podpisane 22 września. 
Na jego mocy załoga dostała wyczekiwane od 
dawna podwyżki. – Nie są one takie, jakich 
żądaliśmy, ale uznaliśmy, że na tym etapie, 
w czasie pandemii i kryzysu w gospodarce, 
przyjmiemy te propozycje. Są one o niebo 
lepsze od tego, co wcześniej proponowała 
dyrekcja. A do tematu kolejnych podwyżek 
na pewno wkrótce wrócimy… – mówi Mie-
czysław Bienias.

modlitwa ZwiąZkowców
Msza św. z okazji 40. rocz-

nicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych i powstania 
NSZZ „Solidarność” została 
odprawiona 28 sierpnia w ko-
ściele Trójcy Przenajświętszej 
w Bielsku-Białej.

We wspólnej modlitwie 
wzięli udział przedstawiciele 
podbeskidzkiej „Solidarności”, 
w tym przewodniczący ZR 
Marek Bogusz, jego zastępcy 
Andrzej Madyda i Stanisław 
Sołtysik, a także poczty sztandarowe „Solidar-
ności” Regionu Podbeskidzie, PSS Społem, 
MZK, FSM-u oraz skoczowskiej spółki Teksid 
Iron. Wśród uczestników mszy był też m.in. wi-
ceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed.

W homilii ks. Henryk Reszka przypomniał 
czasy, gdy powstawała „Solidarność”, a także 
nadzieje, jakie Polacy wiązali z powstaniem 
tego niezależnego od władz związku zawodo-
wego. Wspominał też, jak ważna była wspólna 
modlitwa dla uczestników strajków w 1980 r. 
– Ona wskazywała, że to Bóg chce dla każdego 
człowieka sprawiedliwości, godności, że chce 
miłości – mówił kaznodzieja, zaznaczając, że 

w żadnym miejscu nie możemy Boga wykluczyć 
z naszego życia. – To ważny przykład, że dzisiaj 
przyszliście do kościoła, zamówiliście tę mszę 
św., modlicie się za kolegów – dodał kapłan 
życząc związkowcom satysfakcji z codziennej 
działalności oraz wielu sił i wytrwałości.

Przy okazji przypominamy, że nasze tra-
dycyjne, comiesięczne Msze za Ojczyznę i So-

lidarność od września już na stałe odprawiane są 
w bielskim kościele Trójcy Przenajświętszej, gdzie 
proboszczem jest duszpasterz ludzi pracy ks. prałat 
Józef Oleszko. Sprawowane są one w każdą drugą 
niedzielę miesiąca o godz. 18.00 – najbliższa od-

prawiona zostanie 11 października.

stanowisko komisji krajowej

Była i jest jedna solidarnoŚĆ
Komisja Krajowa Niezależnego Samorząd-

nego Związku Zawodowego „Solidarność” 
w 40. rocznicę powstania Związku składa 
wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, 
którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła 
II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek 
w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy.

„Solidarność” rodziła się w całej Polsce 
i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde 
porozumienie, każde poświęcenie miało zna-
czenie i przyczyniło się do tego wielkiego po-
kojowego sukcesu.

Swoje dążenia – w tym to najważniejsze 
o prawie do niezależnego od władzy i praco-
dawców związku zawodowego – strajkujący 
pracownicy sformułowali w postaci postulatów, 
które jako swoje dziedzictwo i zobowiązanie, 
NSZZ „Solidarność” nadal realizuje. Jednym 
z materialnych świadectw tego dziedzictwa są 
tablice z 21 postulatami gdańskimi, które po 
latach tułaczki powinny wreszcie wrócić tam, 
gdzie ich miejsce – do historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej.

Przywołując rocznicę robotniczego zrywu, 
który w konsekwencji przyniósł Polsce niepod-
ległość, przypominamy, że była i jest jedna „So-
lidarność”. Nasz Związek powstał 40 lat temu 
i nieprzerwanie funkcjonuje realizując to, o co 
wtedy walczyli polscy pracownicy. Jest depozy-
tariuszem i kontynuatorem sierpniowego dzie-
dzictwa, z którego dzisiaj szczególnie ważne jest 
przesłanie dialogu i porozumiewania się, jako 
drogi do rozwiązywania trudnych społecznych 
problemów i napięć.

W 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidar-
ność” wyrażamy solidarność ze społeczeństwem 
Białorusi, walczącym dzisiaj o swoją podmio-
towość. Życzymy wytrwałości i deklaruje-
my wsparcie.

KOMiSJa KRaJOWa NSZZ „SOLiDaRNOść”

rajd „solidarnoŚci” Za nami
W sobotę 5 września odbył się doroczny Ogól-
nopolski Rajd Górski NSZZ „Solidarność”, 
tradycyjnie organizowany przez podbeskidz-
ki Zarząd Regionu przy wsparciu Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W rajdzie wzięło udział blisko 130 osób – 
związkowców i członków ich rodzin. W tym 
roku rajdowe trasy prowadziły szlakami Be-
skidu Żywieckiego na Pilsko i Halę Miziową, 
gdzie usytuowana była rajdowa meta.

Na Hali Miziowej odprawiona została 
polowa msza św. dla związkowców i ich ro-
dzin. Tam też odbył się tradycyjny konkurs 
wiedzy turystycznej oraz nastąpiło podsu-
mowanie rajdu i wręczenie nagród. Puchar 
Przewodniczącego Komisji Krajowej dla 
najliczniejszej drużyny po raz kolejny przy-
padł związkowcom z „Solidarności” spółki 
Proseat z Bielska-Białej – była to 53-oso-
bowa grupa, zorganizowana przez szefa tej 
organizacji Rafała Tyrałę. Z kolei puchar za 
zwycięstwo w konkursie wiedzy turystycz-
nej zdobyła Barbara Brożek ze spółki Aptiv 
w Jeleśni.

– Serdecznie dziękuję wszystkim uczestni-
kom rajdu, którzy wyruszyli na rajdowe szla-
ki i zdecydowali się razem z nami aktywnie 
spędzić tę wrześniową sobotę. Do zobaczenia 
za rok – powiedział po zakończeniu rajdu Ma-
rek Bogusz.

Rafał Tyrała z bielskiej spółki Proseat z pucharem dla 
najliczniejszej drużyny rajdowej w towarzystwie prze-
wodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej „Solidarności” 
anny Kaurzel oraz szefa podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marka Bogusza.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego NSZZ „Solidarność” aD 2020.



Śladami Bielskiej „solidarnoŚci”
Staraniem Stowarzyszenia „Podbeskidzie 

Wspólna Pamięć” wydany został „Spacerownik 
Bielski. Śladami »Solidarności« lat 1980-1990 
w Bielsku-Białej” autorstwa Artura Kasprzy-
kowskiego. Jest to swoisty przewodnik po 
miejscach związanych z historią NSZZ „Soli-
darność” na terenie Bielska-Białej, po miejscach 
ważnych w najnowszej historii miasta i regionu.

– Publikacja ta jest adresowana zarówno do 
młodzieży szkolnej, uczestniczącej w konkur-
sach historycznych, grach ulicznych i prelek-
cjach, jak również do osób dorosłych, w tym 
także uczestników zmagań o wolną Polskę, 
działaczy opozycji antykomunistycznej – mówi 
Bogdan Szozda, prezes Stowarzyszenia „Pod-
beskidzie Wspólna Pamięć”.

„Spacerownik” w przystępny sposób opi-
suje burzliwe dzieje „Solidarności” w Biel-
sku-Białej i Regionie Podbeskidzie w latach 
1980-1990, prowadząc czytelników ulica-
mi miasta i wskazując miejsca związane 
z tą historią – m.in. zakłady, których załogi 
uczestniczyły w strajkach w sierpniu 1980 r., 
kolejne siedziby regionalnych władz „Solidar-

ności“, miejsca związkowych demonstracji, 
punkty pomocy represjonowanym, kościoły 
wspierające zdelegalizowaną „Solidarność”, 
a także współczesne upamiętnienia tamtych 
dziejów. Łącznie wybranych zostało ponad 30 
takich punktów na terenie miasta. W opraco-
waniu obok przedstawienia solidarnościowej 
historii kolejnych punktów na mapie miasta 
zaprezentowane są fotografie, związane z tymi 
miejscami – zarówno archiwalne, jak rów-
nież współczesne.

Na lokalnym rynku wydawniczym nie 
było dotąd podobnego opracowania. – Ufa-
my, że wypełni ono istniejącą lukę, pomoże 
upowszechnić wiedzę o naszej przeszłości 
w tym też tej geograficznie najbliższej, re-
gionalnej i przyczyni się do rozwoju świa-
domości narodowej i obywatelskiej oraz 
lokalnego patriotyzmu – podkreśla Bog-
dan Szozda.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej, Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

krajowi rewidenci w regionie
W Regionie Podbeskidzie NSZZ „Solidar-

ność” zakończyła się kompleksowa kontrola, 
prowadzona przez sześcioosobową reprezentację 
Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „S”. Co 
ciekawe, kontrola ta odbyła się… na własną 
prośbę kontrolowanego!

Sześcioosobowa ekipa Krajowej Komisji Re-
wizyjnej na czele z przewodnicząca KKR Anną 
Kaurzel przez dwa dni wnikliwie sprawdzała 
dokumentację i działalność władz podbeskidz-
kiej „Solidarności”. Kontrolowała nie tylko 
finanse Regionu, ale także sprawy związane 
z obiegiem dokumentów, polityką informacyjną 
Regionu, obsługą organizacji zakładowych itd.

– Sami wystąpiliśmy o taką kontrolę na-
szej pracy, naszych dokumentów i podejmo-
wanych decyzji. Chcemy mieć pewność, że 
działamy zgodnie z prawem i naszym statutem, 
że wypełniamy wszelkie standardy, jakie mają 
wypełniać regiony i sekretariaty branżowe. 
Będziemy mieli czarno na białym, co robimy 
dobrze, a gdzie są uchybienia – powiedział 

przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marek Bogusz.

W trakcie kontroli członkowie KKR na 
bieżąco współpracowali z Regionalną Komi-
sją Rewizyjną NSZZ „Solidarność” Regionu 
Podbeskidzie, a także przedstawicielami Pre-
zydium ZR. Na pokontrolny raport przyjdzie 
nam jeszcze zaczekać, ale już teraz wiemy, 
że członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej 
wysoko ocenili działalność podbeskidzkiej 
„Solidarności” i jej realizowanie standardów, 
nałożonych na organizacje regionalne przez 
krajowe władze Związku.

pielgrZymka ludZi pracy
Tradycyjnie w trzecią niedzielę września 

na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska 
Pielgrzymka Ludzi Pracy, której organizację 
w 1983 roku zainaugurował ks. Jerzy Popie-
łuszko. W tym roku pielgrzymka odbyła się 
pod hasłem „Z Matką Odkupiciela – Mocni 
Nadzieją”. Wśród tysięcy pielgrzymów była po-
nad 200-osobowa reprezentacja podbeskidzkiej 
„Solidarności”.

W pielgrzymce wzięli udział także m.in. 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” Piotr Duda, minister w Kancelarii 
Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek, minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena 
Maląg oraz wiceminister tego resortu Stanisław 
Szwed. W dorocznej modlitwie świata pracy 
tradycyjnie udział wzięła rodzina bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki: siostra Teresa, brat Józef, brat 
Stanisław z rodzinami.

– Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby modlić się 
w intencji ludzi pracy, o bezpieczną pracę 
– powiedział przed rozpoczęciem mszy św. 
przewodniczący Piotr Duda. – Jako związkow-
cy staramy się realizować postulaty i być w nich 
konsekwentni. Dziękuję wszystkim, którzy an-
gażują się w sprawy związkowe. Dziś możemy 
powiedzieć o kolejnym ważnym postulacie, 
o który walczyliśmy dobrych kilkanaście lat. 

To podniesienie płacy minimalnej, która od 
przyszłego roku będzie powyżej 50 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia. To efekt ciężkiej pra-
cy i modlitwy, bo Solidarność rodziła się pod 
krzyżem i wszystko robi po Bożemu. To bardzo 
ważne, bo Solidarność jest związkiem chrześci-
jańskim – dodawał.

Centralnej Eucharystii na jasnogórskim 
Szczycie przewodniczył bp Jan Wątroba, or-
dynariusz rzeszowski. Homilię wygłosił abp 
Adam Szal, metropolita przemyski. Eucharystię 
koncelebrowali duszpasterze Ludzi Pracy i ka-
pelani NSZZ „Solidarność” na czele z ks. kan. 
Krzysztofem Hajdunem, sekretarzem krajowym 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Był wśród nich 
także duszpasterz ludzi pracy diecezji bielsko-
-żywieckiej ks. prałat Józef Oleszko.

skontaktuj się  
Z nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związ-
ku zawodowego lub mające problemy w swoich 
zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarzą-
dem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
lub terenowymi oddziałami naszego związku. W 
związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęca-
my do korzystania z kontaktu telefonicznego lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

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

SiEDZiBY ODDZiaŁÓW

Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek 
tel. 609 436 566, 
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik 
tel. 506 194 984, 
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl

Skoczów, ul. Bielska 18
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
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Spotkanie promujące „Spacerownik Bielski” odbę-
dzie się 26 października 2020 roku o godz. 17.00 w 

Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. 

Z kolei na początku listopada zorganizowany 
zostanie spacer śladem „Solidarności” na ulicach 
Bielska-Białej.

Historię piszą ludzie. Piszą ją w określonym otocze-
niu, w konkretnych miejscach. Właśnie takie miejsca 
na terenie Bielska-Białej, ściśle związane z historią 
„Solidarności” i zmaganiami o odzyskanie niepodle-
głości naszej Ojczyzny w ostatniej dekadzie komuni-
zmu, chcemy pokazać podczas naszego spaceru po 
mieście. Chcemy opowiedzieć historię tych miejsc 
i równocześnie opowiedzieć historię „Solidarności” 
poprzez pokazanie i przypomnienie tych miejsc, 
poprzez wpisanie historii w konkretny krajobraz, 
znany nam wszystkim (…). Jesteśmy przekonani, że 
niniejsza publikacja pomoże upowszechnić wspania-
łą, choć także i dramatyczną historię podbeskidzkiej 
„Solidarności”, którą nie tak dawno współtworzyliśmy 
na terenie naszego miasta.

Ze wstępu artura Kasprzykowskiego

ZorganiZowani mają lepiej!

postaw na „solidarnoŚĆ”
NSZZ „Solidarność” – związek zawodowy 

z wieloletnim doświadczeniem oferuje profe-
sjonalną obsługę pracowników, służy poradnic-
twem, angażuje się w bieżącą obronę godności, 
praw i interesów osób zrzeszonych w naszym 
Związku. Warto być członkiem NSZZ „Soli-
darność”!

„Solidarność” narodziła się w efekcie pro-
testów robotniczych na podstawie zawartego 
porozumienia 31 sierpnia 1980 roku w Gdań-
sku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym a Komisja Rządową. 

Każdy zrzeszony w NSZZ „Solidarność” nie 
jest sam wobec pracodawcy. Staje się członkiem 
dobrze zorganizowanej wspólnoty działającej na 
poziomie zakładów, powiatów, regionów, branż 
i kraju. Ma zagwarantowane prawo do korzy-
stania z pomocy związkowej w obronie praw 
pracowniczych i obywatelskich. Jest uprawniony 
do pomocy związku w sytuacjach losowych.

W sytuacjach konfliktu z pracodawcą ma 
możliwość korzystania z pomocy prawników 
i innych ekspertów zatrudnionych w regio-
nach i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Związkowcy pomogą w komisjach pojednaw-
czych, jeśli tam zostanie skierowana sprawa. 
W przypadkach zagrożenia zwolnieniem z pracy 
czy wypowiedzeniem warunków umowy o pracę 
pracownik ma obronę związkową, realizowaną 
już od chwili zamiaru podjęcia tego rodzaju 
decyzji przez pracodawcę. Może otrzymywać 
pomoc, w tym finansową, w okresie pozosta-
wania bez pracy ze względu na prowadzoną 
działalność związkową.

W zakładach, gdzie nie ma organizacji 
związkowej NSZZ „Solidarność”, warto pod-
jąć wysiłek, by ją założyć. Nie jest to trudne. 
W przypadku wątpliwości wystarczy telefon 
do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” lub najbliższego oddziału naszego 
związku (adresy i telefony podajemy poniżej). 
Nie ma problemu z rejestracją, szkoleniami 
i kompleksową obsługą prawną. Dla pracow-
ników zatrudnionych u pracodawcy, gdzie jest 
już „Solidarność”, wystarczy nawiązać kontakt 
z przewodniczącym. Wypełnienie i przyjęcie de-
klaracji związkowej zajmuje chwilę i finalizuje 
przynależność związkową.
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sZeroko Z inwestycjami
Powiat bielski zadecydował, jak wykorzysta nieco ponad 9,2 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji 

Samorządowych. – Pieniądze wykorzystamy w wielu różnych dziedzinach naszej działalności – wyjaśnia 

starosta Andrzej Płonka.

Na konto Powiatu Bielskie-
go wpłynęło dokładnie 9 247 
071 zł. Pieniądze mają zostać 
przeznaczone na inwestycje, 
które już są realizowane lub 
zostały wcześniej zaplanowane. 
– Część tych przedsięwzięć jest 
jeszcze przed przetargiem, stąd 
trudno mówić o konkretnych 
kwotach – wyjaśnia starosta.

Spora pula środków zo-
stanie przeznaczona na drogi 
powiatowe, dokładnie na tzw. 
wkład własny, potrzebny przy 
ubieganiu się i realizowaniu 
inwestycji z dofinansowa-
niem z funduszy zewnętrz-
nych. Mowa o niedawno 
rozpoczętych robotach na ul. 
Prusa w Czechowicach-Dzie-
dzicach oraz drodze w Zasolu 
Bielańskim w gminie Wilamo-
wice. Na liście znalazła się też 

rozbudowa drogi na odcinku 
Międzyrzecze-Mazańcowice 
w gminie Jasienica. Na ten 
ostatni projekt przetarg już zo-
stał rozstrzygnięty, prace mają 
ruszyć jeszcze w październiku.

Część rządowego wsparcia 
starostwo przeznaczy także na 
ochronę zdrowia: modernizację 
budynku głównego Bielskiego 
Centrum Psychiatrii – Olszów-
ka w Bielsku-Białej, to inwe-
stycja 3-letnia, która zakończy 
się w tym roku, oraz informa-
tyzację Szpitala Pediatryczne-
go w Bielsku-Białej.

Wśród zaplanowanych 
inwestycji, na które zostaną 
przeznaczone środki z Fun-
duszu znalazły się także: za-
gospodarowanie terenów przy 
Zespole Szkół Specjalnych 
nr 4 w Czechowicach-Dzie-
dzicach, wymiana rozdzielni 
prądu w Starostwie Powia-

towym w Bielsku-Białej, 
budowa obiektu Starostwa 
Powiatowego przy ul. Asny-
ka, w którym znajdą się ar-
chiwum urzędu oraz garaż dla 
samochodów służbowych.

Pieniądze rządowe pozwolą 
również na realizację zupełnie 
nowych zadań, takich jak: ada-
ptacja budynku na potrzeby 
Domu Dziecka w Czechowi-
cach-Dziedzicach, rozbudo-
wa i remont Domu Pomocy 
Społecznej w Wilkowicach, 
wsparcie OSP i policji. Sta-
rosta planuje, że wszystkie 
środki przyznane w ramach 
Funduszu będą wydane do 
końca 2021 r. (MF)

powiat bielski

aNDRZEJ PŁONKa,
starosta bielski:

Rządowe wsparcie bardzo nam 
pomoże w sfinansowaniu licz-
nych inwestycji, jakich w naszym 
powiecie nie brakuje. Nie chcie-
liśmy przerywać inwestowania, 
dzięki niemu bowiem tworzymy 
odpowiednie warunki do rozwoju 
całego regionu. Z powodu pande-
mii i zamknięcia na kilka miesięcy 
wielu dziedzin gospodarki w oczy-
wisty sposób mieliśmy mniejsze 

wpływy do budżetu, które ten 
proces intensywnych inwestycji 
musiały postawić pod znakiem 
zapytania. Wsparcie uzyskane 
pozwoli utrzymać choć w części 
nasze dobre tempo w tej materii.
Zgodnie z naszymi zamierzenia-
mi, pieniądze przeznaczymy na 
inwestycje w każdej dziedzinie, za 
które odpowiada powiat bielski. 
Dzięki takiemu podejściu uda się 
nam równomiernie rozwijać, cze-
kając na lepsze dla inwestowania 
czasy.

sZkolny powrót do normalnoŚci
Ponad 300 nowych uczniów 
rozpoczęło naukę w szko-
łach, dla których orga-
nem prowadzącym jest 
Powiat Bielski.

– Wygląda na to, że po 
ubiegłorocznej euforii, jaka 
towarzyszyła przyjęciu po-
dwójnego rocznika, w tym 
roku wracamy już do co-
dzienności. Do naszych szkół 
przyjęliśmy 313 nowych 
uczniów, a to oznacza nabór 
na poziomie sprzed 2, 3 lat 

– podsumowuje rozpoczęcie 
obecnego roku szkolnego sta-
rosta Andrzej Płonka.

Łącznie w reżimie sanitar-
nym, spowodowanym pan-
demią koronawirusa, nowy 
rok szkolny we wszystkich 5 
powiatowych szkołach rozpo-
częło 1 września ok. 1,5 tys. 
uczniów. O ich edukację zadba 
280 nauczycieli oraz 80 osób 
z szeroko pojętej administracji.

I tak w Zespole Szkół 
Technicznych i Licealnych 
im. Stanisława Staszica 

w Czechowicach-Dziedzi-
cach przybyło 5 pierwszych 
klas: 3 w technikum oraz 
2 klasy wielozawodowe 
w branżowej szkole I stop-
nia. W technikum utworzo-
ne zostały klasy o profilu 
technik informatyk i technik 
żywienia usług gastrono-
micznych, technik logistyk 
i technik handlowiec. W jed-
nej klasie będą uczyć się me-
chanicy i mechatronicy.

W czechowickim Zespo-
le Szkół „Silesia”, który ma 

siedzibę w tym samym bu-
dynku przy ulicy Traugutta, 
w jednej klasie naukę roz-

poczęli przyszli technicy 
informatycy i technicy re-
klamy.

Z kolei w Liceum Ogól-
n o k s z t a ł c ą c y m  i m .  M . 
Skłodowskiej-Curie w Czecho-
wicach-Dziedzicach urucho-
mione zostały 2 pierwsze klasy 
o profilach matematycznym oraz 
biologiczno-humanistycznym.

W Szkole Mistrzostwa 
Sportowego Sportów Zi-
mowych Szczyrk z siedzibą 
w Buczkowicach w liceum 
otwarta została 1 pierwsza kla-
sa. Doszedł też nowy oddział 
w 6 klasie szkoły podstawowej. 

W czechowickim Zespole 
Szkół Specjalnych nr 4 szcze-
gólnie powitano 14 nowych 
uczniów. (MF)

wiceministrowie  
o transporcie

O Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych 
rozmawiali z wiceministra-
mi Rafałem Weberem oraz 
Grzegorzem Pudą członko-
wie Beskidzkiego Związku 
Powiatowo-Gminnego.

Beskidzki Związek Po-
wiatowo-Gminny organizuje 
transport zbiorowy w powie-
cie bielskim i regionie. Na 
spotkanie wójtów, burmi-
strzów i starosty, którzy re-
prezentują swoje samorządy 
w Związku, zostali zapro-
szeni wiceministrowie, któ-
rzy mówili o możliwościach 
dofinansowania transportu 
publicznego w regionach.

Jak się okazuje, powiat 
bielski jest największym 
beneficjentem środków rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych 
w województwie śląskim. 
Przypomnijmy, fundusz po-
zwala dofinansować linie 
autobusowe, które są nie-
dochodowe, ale ze wzglę-
dów społecznych bardzo 
potrzebne, często bowiem 
stanowią jedyną możliwość 
dojazdu z małych miejsco-
wości do dużych ośrodków. 
W przypadku Komunikacji 
Beskidzkiej umowa na 2020 
r. przewiduje wsparcie kwo-
tą ponad 8 mln zł. – Gdyby 
nie one, samorządy musia-
łyby sięgnąć do budżetów 

powiatu i gmin – mówił 
Rafał Weber, wiceminister 
infrastruktury. Bielski PKS/
Komunikacja Beskidzka 
wozi pasażerów na 33 li-
niach. – W kolejnych latach 
przewidujemy dalszy rozwój 
funduszu – dodawał Weber.

Grzegorz Puda, wicemi-
nister w Ministerstwie Fun-
duszy i Polityki Regionalnej, 
przypomniał z kolei, że środ-
ki unijne pozwalają m.in. na 
rozwój komunikacji w pol-
skich regionach. Przykładem 
takiego wsparcia może być 
właśnie Beskidzki Związek 
Powiatowo-Gminny, który 
dzięki nim zakupił za 22,6 
mln zł 26 autobusów zasila-
nych gazem CNG.

Za wsparcie w organiza-
cji transportu zbiorowego 
dziękował ministrom staro-
sta Andrzej Płonka. – Gdy 
przed 14 laty Powiat Biel-
ski przejmował PKS, nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, 
z jak poważnym zadaniem 
się zderzamy. Problemów 
w tym okresie mieliśmy 
mnóstwo, najpoważniej-
szym były niedochodowe 
linie. Przejeżdżamy rocz-
nie 3 miliony kilometrów. 
Tylko dzięki ścisłej współ-
pracy powiatu z gminami 
całe przedsięwzięcie zdało 
egzamin – mówił starosta 
Andrzej Płonka. (MF)

Starosta andrzej Płonka dziękował za wsparcie dla organizacji trans-
portu zbiorowego w powiecie bielskim.
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Piękny ogród i plac zabaw powstał już przy Szkole Specjalnej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.
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Część pieniędzy z rządowego Funduszu sfinansuje informatyzację Szpitala 
Pediatrycznego.
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Ruszyła przebudowa drogi przez Zasole Bielańskie w gminie Wila-
mowice.
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Odnowiona klasa w kompleksie edukacyjnym przy ul. Traugutta w Cze-
chowicach-Dziedzicach.
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kolejna termomoderniZacja
Rozpoczęła się termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach. To już ostatni z obiektów 

oświatowych w całej gminie, który wymagał podjęcia tak kompleksowych prac.

Inwestycja w Janowicach 
objęta została szerokim za-
kresem działań. To m.in. 
wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenie 
ścian i stropu, modernizacja 
posadzek, roboty instalacyj-
ne oraz budowa schodów 
zewnętrznych. Przewidzia-
no ponadto zagospodarowa-
nie pobliskiego terenu wraz 

z jego utwardzeniem pod 
miejsca parkingowe.

Po zakończeniu termomo-
dernizacji budynek przed-
szkola zyska nie tylko pod 
względem estetycznym, po-
prawi się także jego funkcjo-
nalność oraz warunki opieki 
nad najmłodszymi dziećmi. 
Komfort odczują również 
mieszkańcy tej części obiek-

tu, w której znajdują się loka-
le komunalne.

Na realizację zadania Gmi-
na Bestwina pozyskała środki 
zewnętrzne z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach, które w połączeniu 
z wkładem z własnego budże-
tu składają się na całkowitą 
kwotę ok. 1,3 mln zł. Wedle 
harmonogramu zakończenie 
prac przewidziano na wiosnę 
przyszłego roku. (M)

gmina bestwina

aRTuR BENiOWSKi,
wójt gminy Bestwina:

Przedszkole w Janowicach jest już 
ostatnią placówką oświatową w 
naszej gminie, którą w tak istot-
nym stopniu modernizujemy. i w 
tym przypadku mówienie o kom-

pleksowych działaniach nie jest na 
wyrost, bo inwestycja obejmuje te 
prace, które wraz z upływem lat 
stały się nieodzowne.
Na przykładzie innych obiektów 
użyteczności publicznej po ter-
momodernizacji – w Bestwinie, 
Bestwince oraz Kaniowie – widzi-
my doskonale wymierne efekty. 
Zadania mają proekologiczny 
charakter, a bieżące utrzymanie 
budynków nie niesie ze sobą tak 
wysokich kosztów, jak to miało 
miejsce jeszcze kilka lat temu. 
Korzystamy przy tym z pojawia-
jących się możliwości dofinanso-
wania środkami spoza gminne-
go budżetu, co powoduje, że nie 
ponosimy tak dużych kosztów 
inwestycji.

dożynki nieco inne

Bez tradycyjnego koro-
wodu i zabawy tanecznej, 
ale z podziękowaniami za 
zebrane plony przeprowa-
dzone zostały 13 września 
w Janowicach gminne uro-
czystości dożynkowe.

Rolnicy, hodowcy, sadow-
nicy, ogrodnicy, pszczelarze, 
również mieszkańcy sołectw 
gminy Bestwina spotkali się 
na uroczystej mszy świętej 
w kościele w Janowicach. 
Dziękowali w ten tradycyjny 
sposób za tegoroczne plony. 
W dożynkowym obrządku 
przekazania chleba i innych 
produktów  uczestniczyły 
delegacje władz samorzą-
dowych z wójtem Arturem 
Beniowskim na czele, sołtysi 
z Bestwiny, Bestwinki, Jano-
wic i Kaniowa oraz przewod-
niczące oraz członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich. Jak 
co roku poczty sztandarowe 
wystawili strażacy, górnicy, 
a także Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Bestwina”.

Jak zaznacza wójt gmi-
ny Artur Beniowski, przy 
współpracy janowickiej 

parafi i  oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury udało się 
zorganizować wydarzenie 
w taki sposób, aby podzię-
kować ciężko pracującym 
gospodarzom. – Doroczne 
święto plonów różniło się 
od tych, które znamy z lat 
ubiegłych – przyznaje wójt. 
– Nie chcieliśmy jednak z tej 
dobrej tradycji całkowicie 
rezygnować. Doceniamy to, 
jak trudna, a przy tym nie-
zmiennie wartościowa jest 
w obecnych czasach uprawa 
roślin i hodowla zwierząt. 
Stąd przyjęta formuła, któ-
ra choć w niewielkiej części 
zapewniała możliwość dzięk-
czynienia – dodaje Artur Be-
niowski.

Przy okazji tegorocznych 
dożynek zapraszano już na 
następne. A te ponownie za-
witają do Janowic. Wyjątko-
wo zrezygnowano bowiem 
z rotacyjnej kolejności so-
łectw organizujących gminne 
świętowanie, aby nie odbie-
rać Janowicom możliwości 
przeprowadzenia imprezy 
w pełnym wymiarze. (RED)

medale w kajak polo
Seniorskie drużyny UKS 
Set Kaniów zgarnęły we 
wrześniu medale krajowych 
mistrzostw w kajak polo. To 
jednak nie koniec sukcesów, 
bo podczas zawodów domo-
wych na wysokości zadania 
stanęła także młodzież.

Liczna grupa kaniow-
skich zawodników udała się 
w pierwszy weekend września 
do Leśnej, by wziąć udział 
w XXIII Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów, które połączone 
zostały w tym roku z premie-
rowym czempionatem w ka-
tegorii młodzików. Najlepiej 
w mocno obsadzonej stawce 
zaprezentowały się seniorki, 
które sięgnęły po mistrzow-
ski tytuł. Barw UKS Set bro-
niły z powodzeniem: Klaudia 
Sachmerda, Sandra Pilarz, 
Monika Pacyga, Natalia Pa-
cyga, Dominika Sojka, Han-
na Sojka, Justyna Gąsiorek 
i Katarzyna Malik. Na podium 
kaniowianki wyprzedziły 
MOSW Choszczno i Powi-
śle Warszawa.

Z medalowym łupem z Le-
śnej wyjechali także klubowi 
koledzy. UKS Set I ustąpił tyl-
ko ekipom Team Poznań i Po-
wiśle II Warszawa, startując 
w składzie: Borys Zubczew-
ski, Paweł Michalec, Łukasz 
Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Bar-

tłomiej Dawidek, Colin Weber 
i Miklos Timar. Na 5. miejscu 
finiszowała „dwójka” klubu 
z Kaniowa. Nieźle wypadł de-
biut młodzików, którzy w kla-
syfikacji generalnej znaleźli się 
tuż za „pudłem”.

Tydzień później w sobotę 
12 września emocje w me-
czach kajak polo rozgorzały 
w Ośrodku Rekreacji i Spor-
tów Wodnych w Kaniowie. 
Młodziczki i młodzicy z rocz-
ników 2006-2008 rywalizowa-

li w ramach mistrzostw rangi 
międzywojewódzkiej. Miej-
scowe zespoły po rozegraniu 
łącznie 19 meczów nie miały 
sobie równych, dystansując 
konkurencję z Katowic, Księż-
pola, Skierniewic i Czechowic-
-Dziedzic.

Turniej w Kaniowie zbiegł 
się w czasie z zakończeniem 
sezonu kąpielowego na terenie 
popularnej Żwirowni. Pomimo 
obostrzeń związanych z pan-
demią, zwłaszcza w słonecz-
ne i upalne dni, obiekt tętnił 
życiem. Korzystający z tutej-
szej infrastruktury mieli do 
dyspozycji m.in. wymienione 
elementy wyposażenia placu 
zabaw czy zamontowane przed 
sezonem urządzenia do ćwi-
czeń street workout.  Przede 
wszystkim jednak przebu-
dowana została plaża, dzięki 
czemu istotnie poszerzyło się 
miejsce przeznaczone do ką-
pieli i wypoczynku. (Ma)

pieniądZe na rekreację

Kolejne miejsca służą-
ce aktywności na świeżym 
powietrzu powstaną w gmi-
nie Bestwina.

We wrześniu Urząd Gminy 
w Bestwinie otrzymał pienią-
dze z rządowego Funduszu 
Inwestycji Samorządowych. 
To środki pokaźne, bo na po-
ziomie nieco ponad 1,7 mln 
zł. Właśnie one mają zostać 
przeznaczone na kolejne in-
westycje w infrastrukturę pod 
wszechstronną rekreację. – Na 
bieżąco analizujemy potrze-
by wśród naszej społeczności. 
Stąd kolejne pomysły, które 
zamierzamy zrealizować – 
mówi wójt Artur Beniowski.

Około 600 tys. zł koszto-
wać ma budowa skateparku 
w Kaniowie. Obiekt powsta-

nie na terenach rekreacyjnych 
za halą sportową. Z myślą 
o najmłodszych wykonany 
zostanie za to plac zabaw 
w Janowicach. Każdy miło-
śnik aktywnego spędzania 
czasu będzie mógł korzystać 
natomiast z siłowni zewnętrz-
nej w tym samym sołectwie. 
Szacunkowa wartość tego za-
dania to ok. 250 tys. zł.

Jak mówi wójt Beniowski, 
gotowa jest już dokumentacja 
dotycząca wspomnianych 
inwestycji. Niebawem ru-
szą procedury przetargowe. 
– Jeśli okres wczesnej zimy 
przyniesie nieco łagodniejszą 
aurę, będziemy chcieli z pra-
cami ruszyć możliwie szybko 
– przyznaje wójt gminy Be-
stwina. (Ra)
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Budynek przedszkola w Janowicach to kolejny obiekt oświatowy w gminie 
objęty kompleksową termomodernizacją.

Młodziczki i młodzicy uKS Set rozegrali emocjonujące spotkania podczas 
turnieju w Kaniowie.
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Zespół seniorek z Kaniowa stanął na najwyższym stopniu podium za wygraną w Mistrzostwach Polski.
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Do tej pory plac zabaw powstał m.in. w centrum Bestwiny.
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poselskie wsparcie dla kolei
W 2009 roku zawieszone zo-
stało kursowanie pociągów 
na linii kolejowej nr 190 
Bielsko-Biała – Cieszyn, a 4 
lata później podjęto decyzję 
o jej ostatecznym zamknię-
ciu. Mocnego wsparcia dla 
działań samorządów nasze-
go regionu, zmierzających 
do przywrócenia życia wspo-
mnianej linii, udzielił bielski 
poseł Przemysław Koperski 
z Lewicy.

– Wiele osób, instytucji 
i samorządów zwraca uwa-
gę na dotkliwość braku tego 
połączenia, które jeszcze kil-
ka lat temu zapewniało tani 
i ekologiczny dojazd do pracy 
i szkół naszym mieszkańcom, 
a w weekendy turystom – wy-
jaśnia Przemysław Koperski. 
Linia Bielsko – Cieszyn zo-
stała ostatecznie zamknięta 
w 2013 r. Od tamtej pory uda-
ło się przywrócić połączenie 
Cieszyna z Goleszowem oraz 
Goleszowa ze Skoczowem. 
Tymczasem tory między Biel-
skiem a Skoczowem porastają 
coraz większe krzaki.

– Trzeba brać pod uwagę, 
że brak połączenia między 
Skoczowem a Bielskiem-Bia-
łą niszczy trwającą od 130 lat 

komunikacyjną więź Cieszy-
na i Bielska. Zmusza tysiące 
osób mieszkających w miej-
scowościach położonych 
wzdłuż linii i regularnie do-
jeżdżających do Bielska, Cie-
szyna, Goleszowa, Jasienicy, 
Żywca, Czechowic, Pszczyny 
czy Skoczowa, do korzystania 
z komunikacji samochodowej 
– uzasadnia poseł.

W odpowiedzi na kwiet-
niową interpelację posła 
Przemysława Koperskiego 
Ministerstwo Infrastruktury 
wskazuje, że rewitalizacja li-
nii 190 nie stanowi priorytetu 
i nie została ujęta na listach 
krajowego wsparcia kolejnic-

twa lokalnego. Zaistniała jed-
nak możliwość aplikowania do 
Programu Uzupełniania Lokal-
nej i Regionalnej Infrastruktury 
do 2028 r. – Kolej+. Chodzi 
o niebagatelną sumę – 217 mln 
zł na 22 km rewitalizowanej li-
nii. Dotacja na ten cel byłaby 
bardziej prawdopodobna, gdy-
by samorządy zadeklarowały 
15 proc. wkładu własnego. To 
jednak dalej ogromna suma 
– 32,5 mln zł. Dlatego poseł 
Koperski apelował w Sejmie 
o obniżenie wymaganego 
wkładu własnego gmin.

Na szczęście w czerwcu 
Aglomeracja Beskidzka, gru-
pująca samorządowców powia-

tu bielskiego, cieszyńskiego, 
żywieckiego i Bielska-Białej, 
uznała rewitalizację za jeden 
z priorytetowych projektów 
służących rozwojowi całego 
regionu. Stąd wniosek o dofi-
nansowanie do programu Ko-
lej+. – Cieszę się, że nasze 
samorządy zaangażowały się 
w projekt, który ze swej strony 
wspieram na poziomie parla-
mentu i województwa – mówi 
poseł Koperski, który do te-
gorocznego budżetu Państwa 
zgłosił poprawkę, przewidują-
cą przeznaczenie 350 mln zł na 
rewitalizację linii 190.

Poseł zwrócił się też do 
Marszałka Województwa Ślą-
skiego o wsparcie samorządów 
południa regionu w realiza-
cji tej kluczowej inwestycji. 
W odpowiedzi władz regionu 
pojawiło się pierwsze zielone 
światło, na razie trzeba jednak 
poczekać, czy beskidzki pro-
jekt przejdzie ocenę i zostanie 
zakwalifikowany do dalszych 
etapów programu.

Zdaniem Przemysława 
Koperskiego, linia z Bielska 
przez Skoczów do Cieszyna 
to również element przyszłego 
szybkiego miejskiego połącze-
nia szynowego (SKM), jakie 
warto stworzyć w Aglomeracji 

Beskidzkiej i samym Bielsku-
-Białej, które przecież w latach 
świetności kolei dysponowało 
aż kilkunastoma przystankami! 
– Wystarczy do tego kilka nie-
wielkich składów. Na pewno 
nie będzie to propozycja dla 

wszystkich, ale dzięki takie-
mu rozwiązaniu wiele osób 
łatwo będzie docierać do róż-
nych miejsc w Bielsku-Białej, 
powiecie bielskim i w sąsied-
nich miejscowościach regionu 
– dodaje poseł. (R)

Z prac poselskicH

Przemysław Koperski, poseł 
Lewicy, w przeddzień rocznicy 
wybuchu ii wojny światowej zło-
żył kwiaty pod pomnikiem ofiar 
faszyzmu w Mostach na Zaolziu 
w Republice Czeskiej. Wiceprze-
wodniczącemu Polsko-Czeskiej 
Grupy Parlamentarnej towarzy-
szyli w kameralnej uroczystości: 
Konsul Generalna RP w Ostrawie 
izabella Wołłejko-Chwastowicz, 
wójt Mostów andrzej Niedoba 
oraz prezes Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego Hele-
na Legowicz. 
Miejsce to nie jest przypadko-

we, bo właśnie w Mostach koło 
Jabłonkowa w nocy z 25 na 26 
sierpnia 1939 r. oddział Niemców 
próbował opanować kluczowy 
tunel prowadzący z okupowanej 
Czechosłowacji do Polski wraz z 
tutejszą stacją kolejową.
Jak mówi poseł Przemysław Ko-
perski, podejmuje obecnie dzia-
łania dyplomatyczne w polskim 
Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych oraz instytucie Pamięci 
Narodowej w celu umieszczenia 
na stacji kolejowej w Mostach 
stosownej tablicy ku pamięci 
polskich żołnierzy. (R)
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jaŚniej prZy Ścieżce 
piesZycH i rowerZystów
Wkrótce główna ścieżka ro-
werowo-piesza, przechodzą-
ca przez gminę Wilkowice, 
wzbogaci się o dodatkowe 
lampy ledowe. – Poprawią 
one bezpieczeństwo pie-
szych i rowerzystów na tej 
bardzo popularnej drodze 
– mówi wójt Janusz Zema-
nek.

Ścieżka biegnie wzdłuż 
drogi w stronę Buczkowic, 
jeszcze niedawno głównego 
połączenia Bielska i Śląska ze 
Szczyrkiem. Choć po wybudo-
waniu drogi ekspresowej i po-
łączenia w Buczkowicach ruch 
zmalał, to w dalszym ciągu jest 
on na tym odcinku bardzo in-
tensywny.

– Wzdłuż całej drogi usta-
wiono oświetlenie ogólne, 
jednak obecne lampy dają zbyt 
mało światła, aby po zmroku 
na drodze dla pieszych i ro-
werzystów użytkownicy byli 
dobrze widoczni. Dlatego zde-
cydowaliśmy się na zbudowa-
nie dodatkowego oświetlenia, 
przeznaczonego tylko dla tej 
ścieżki – wyjaśnia wójt gmi-
ny Wilkowice.

Oświetlenie powstanie 
w dwóch etapach. Obecnie zo-
stanie wybudowane na odcinku 
ok. 1,5 km od ul. Nowej w By-
strej w kierunku Buczkowic, 
do ul. Agrestowej w Mesznej, 
a więc w rejonie szkoły. Jak 
wyjaśnia wójt, wkrótce w tym 
miejscu będzie budowane od-
wodnienie terenu, dlatego ko-
lejny odcinek, ok. 800 m do 
samej granicy z Buczkowicami, 
powstanie po zakończeniu prac 
ziemnych. Łącznie na istnieją-
cych słupach oświetleniowych 
zostanie zamontowanych blisko 
60 nowych opraw oświetlenia 
LED – 37 teraz, kolejnych 20 
w drugim etapie. Realizacja 
pierwszego etapu kosztować 
będzie 150 tys. zł, wydatki po-
kryje budżet Gminy.

To dobra wiadomość nie 
tylko dla mieszkańców Mesz-
nej i Bystrej, ale wszystkich 
turystów, zwłaszcza na rowe-
rach, którzy udają się w ten 
rekreacyjny zakątek powiatu. 
Tym bardziej, że w najbliż-
szym czasie gmina Buczko-
wice planuje zbudować dalszy 
ciąg ścieżki rowerowo-pieszej 
wzdłuż drogi na swoim tere-
nie. Powiedzie ona od granicy 
z Meszną aż do ronda w Bucz-
kowicach. Przypomnijmy, 
że zaraz za rondem wzdłuż 
Żylicy prowadzi ścieżka do 
Szczyrku w jednym kierunku 
i do Rybarzowic w drugim, 
która umożliwia bezpiecz-
ną, rekreacyjną jazdę wśród 
zieleni i szumu malowniczej 
rzeki. (Łu)
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piknik w sZcZytnym celu
W niedzielę 6 września 

w Bielanach zorganizowano 
piknik charytatywny na rzecz 
Bartka, który w wyniku wy-
padku podczas pracy w ko-
palni stracił prawe podudzie 
i stopę. W akcję włączyli 
się także znajomi i przyja-
ciele z Zasola Bielańskiego 
w gminie Wilamowice oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Wilamowicach.

W połowie czerwca w ko-
palni Brzeszcze na trzydzie-
stoletniego Bartka Bertolina 
spadł wielki głaz. W ostatniej 
chwili sportowy instynkt i re-
fleks pozwoliły mu zachować 
zimną krew i odskoczyć, uni-
kając najgorszego. Poważnie 
ucierpiała jednak prawa noga, 
potrzebna była amputacja 
prawego podudzia powyżej 
doznanych złamań łydki. 
Rodzina, znajomi i przyjacie-
le postanowili pomóc mu po-
wrócić do uprawiania sportu. 
Chcą zebrać najpierw na pro-
tezę, która umożliwi w miarę 
normalne poruszania się, a na-
stępnie na sportową protezę 
nogi, z jaką aktywność fizycz-
na będzie możliwa.

Toteż 6 września w Biela-
nach w plenerze na boisku za 

kościołem kto mógł, włączył 
się w organizację pikniku ro-
dzinnego poMOC dla Bartka. 
Ze swej strony wilamowski 
MGOK zorganizował nagło-
śnienie dzięki wsparciu firmy 
LoudLynx Ryszard Tekieli, 
a także zadaszenie, co przy 
deszczowej pogodzie bardzo 
się przydało. Na scenie pod-
czas charytatywnego koncertu 
wystąpiły też zespoły Retro-
spekcja i Pociąg Rock'n'Roll. 
Był kiermasz słodkości, rę-
kodzieła i kwiatów, a paczki 
z ciastami, fantami i pozosta-
łymi produktami, wystawiono 
na sprzedaż, z której pienią-
dze zasiliła puszki z pieniędz-
mi dla Bartka. Sprzedano 
sporo wyrobów rękodziel-

niczych, blisko 200 losów, 
z których każdy wygrywał 
prezent niespodziankę, niemal 
250 opakowań z ciastem i cia-
steczkami. Uczestnicy kupo-
wali książki ofiarowane przez 
lokalną społeczność i m.in. 
rękodzielnicze wyroby Koła 
Gospodyń Kaniówek-Dan-
kowice. Łącznie zebrano 31 
135,06 zł.

Bar tka  wciąż  można 
wspierać w jego zmaganiach 
na stronie Licytacji dla Bartka 
na Facebooku, na stronie sie-
pomaga.pl/bartlomiej-berto-
lin lub poprzez bezpośrednie 
wpłaty na konto Fundacji: 16 
1020 5226 0000 6602 0635 
0765 z dopiskiem Bartłomiej 
Bertolin. (GB)
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gmina czechowice-dziedzice

więcej niż BiBlioteka
Bardzo nowoczesny i funkcjonalny obiekt Miejskiej Biblioteki Publicznej końcem sierpnia zainaugurował  

działalność przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

„Musimy wybudować no-
woczesną bibliotekę w naszym 
mieście” – stwierdzenie to 
przez długie lata przewijało się 
w wypowiedziach wielu miesz-
kańców Czechowic-Dziedzic. 
Trudno się temu dziwić, wszak 
od momentu jej powstania, co 
miało miejsce w 1948 roku, 
biblioteka borykała się z uciąż-
liwymi problemami lokalowy-
mi.  Zapewnienia dotyczące 
stworzenia obiektu z prawdzi-
wego zdarzenia doczekały się 
spełnienia w 2016 r. Wtedy to 
z inicjatywy burmistrza Mariana 
Błachuta Rada Miejska podjęła 
uchwałę o budowie nowej sie-
dziby placówki.

Nowy gmach to bardzo 
funkcjonalny obiekt. Jego bu-
dowa kosztowała 8,975 mln zł, 
wart odnotowania jest natomiast 
fakt, że kwotę 2 mln zł, a więc 
maksymalną w tym przypad-

ku wysokość dofinansowania, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Czechowicach-Dziedzicach 
jako inwestor pozyskała z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Czechowicka pla-
cówka znalazła się w ten sposób 
w wąskim gronie 20 bibliotek 
z całej Polski, a o ministerialną 
dotację na remonty, przebudowy 
czy choćby tylko zakup wypo-
sażenia, ubiegało się dziesięcio-
krotnie więcej podmiotów.

Czechowicka książnica 
mieści się na powierzchni 1700 
metrów. Na tej przestrzeni zgro-
madzono ponad 228 tysięcy wo-
luminów książek, audiobooków, 
filmów DVD, płyt CD, gazet. 
Do dyspozycji czytelnicy mają 
wypożyczalnię, dział dla dzieci 
i młodzieży, dział audiowizu-
alny, czytelnię multimedialną, 

pomieszczenie do pracy cichej, 
całodobową wrzutnię, książko-
mat, samoobsługowy self-check, 
wi-fi, odtwarzacze CzytakPlus 
dla osób niewidomych i słabo-
widzących, czytniki e-booków.

Nowy budynek zintegrowa-
ny jest z zieloną przestrzenią 
wokół niej, gdzie znajduje się 
w pełni dostępny, pozbawiony 
barier architektonicznych plac 
z podświetlanym trejażem, scho-
dami, podjazdem, linarium, sto-
likami i miejscami relaksu oraz 
tablicami wystawowymi. Na 
realizację zadania „Zagospoda-
rowanie terenu wokół budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Czechowicach-Dziedzicach 
przy ul. Paderewskiego” pozy-
skano dodatkowe dofinansowa-
nie w wysokości 299 tys. zł ze 
środków Programu Operacyjne-
go „Rybactwo i Morze” na lata 
2014-2020.

Rocznie czechowicką bi-
bliotekę odwiedza ponad 163 
tysiące użytkowników, a 11 
200 osób to zapisani czytelnicy. 
I choć odpowiednio zaopatrzony 
księgozbiór stanowi kluczowy 
aspekt funkcjonowania bibliote-
ki, to nie sposób nie podkreślić 
dodatkowego oddziaływania 
na lokalną społeczność całej 
gminy Czechowice-Dziedzice. 
Biblioteka to przede wszystkim 
miejsce przyjazne dzieciom, 
oferujące najmłodszym zajęcia 
dydaktyczne, spotkania autor-
skie z twórcami czy warsztaty 
artystyczne rozwijające zdol-
ności manualne i wyobraźnię. 
Placówka poprzez comiesięczne 
„Kolorowe spotkania czwartko-
we” integruje także środowisko 
osób niepełnosprawnych. Senio-
rów edukuje oraz przeciwdziała 
ich społecznemu wykluczeniu 
dzięki „Akademii Pięknego 

Czasu”, działającej właśnie przy 
bibliotece od 2009 r.

Za bogatą działalność 
kul turalną czechowicka 
książnica była wielokrotnie 
nagradzana, m.in. w 2011 roku 

wygrała ranking Instytutu Książ-
ki i Dziennika „Rzeczpospolita”, 
uzyskując tytuł Najlepszej Bi-
blioteki w Polsce, a w kolejnych 
latach plasując się w czołowej 
„10” zestawienia. (uM)
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urocZyste otwarcie
W czwartek 27 sierpnia Miejska 
Biblioteka Publiczna oficjalnie 
przeniosła się do nowej siedziby, 
a uroczystej inauguracji placówki 
dokonali m.in. pełniący rolę go-
spodarzy wydarzenia – burmistrz 
Czechowic-Dziedzic Marian Bła-
chut oraz dyrektor placówki Ewa 
Kmiecik-Wronowicz.
W trakcie spotkania, które od-
było się w szczególnym reżimie 
sanitarnym i przy ograniczonej 
liczbie uczestników, zaprezen-
towany został film promocyjny, 
doskonale ukazujący wszystkie 
zalety nowo powstałego obiek-
tu. Historię starań o rozpoczęcie 
odkładanej przez dziesięciolecia 
budowy nakreśliła dyrektor MBP. 
O roli biblioteki mówił z kolei bur-

mistrz miasta, budynek został 
również poświęcony.
Przy tej wyjątkowej okazji dy-
rektor Ewa Kmiecik-Wronowicz 
odebrała brązowy Medal „Za-
służony Kulturze Gloria artis”, 
nadany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a 
także zaszczytny tytuł Biblio-
tekarza Roku 2019 Wojewódz-
twa śląskiego. Medale srebrne i 
brązowe „Za Długoletnią Służbę” 
otrzymało z kolei 11 pracowni-
ków czechowickiej MBP. uro-
czystość uświetnił minirecital 
śpiewaczki operowej izabeli 
Kopeć oraz wystawa twórczości 
laureatów tegorocznej Nagrody 
Promotio urbis – państwa Roza-
lii i Józefa Szypułów. (R)

MaRiaN BŁaCHuT,
burmistrz Czechowic-Dziedzic:

Otwarcie tak nowoczesnego i 
funkcjonalnego budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej to prawdziwe 
święto nie tylko dla wszystkich jej 
pracowników i czytelników, ale 
także dla całej naszej lokalnej 
społeczności. Taka siedziba była 
długo wyczekiwana, a efekt 

podjętych starań jest imponujący. 
Bo jest to obiekt skrojony na miarę 
obecnych potrzeb mieszkańców 
gminy, a zarazem wspaniały 
prezent na przypadając y w 
przyszłym roku jubileusz 70. 
rocznicy nadania Czechowicom-
Dziedzicom praw miejskich.
Gratulując wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do realizacji  
tego ambitnego zadania, wyra-
żam jednocześnie przekonanie, 
że biblioteka będzie kontynuować 
swoją dobrze wykonywaną pracę. 
Doskonale wiemy, że jej działal-
ność wykracza poza samo tylko 
tworzenie przyjaznego miejsca, 
gdzie wypożycza się książki. To 
jedno z kluczowych centrów szero-
ko pojmowanej kultury i edukacji 
całej naszej gminy.

Kulminacyjnym momentem uroczystości otwarcia było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali wspólnie: wiceminister Grzegorz Puda, burmistrz 
Marian Błachut, przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny oraz dyrektor MBP Ewa Kmiecik-Wronowicz.
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gmina jasienica

węZły do roZwiąZania
Wójt Janusz Pierzyna zorganizował spotkanie, na którym omawiano możliwości inwestycji drogowych 

związanych z dwoma węzłami na S52: w Jasienicy i Grodźcu.

Na spotkanie został zapro-
szony poseł Ziemi Bielskiej, 
a zarazem wiceminister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed, a także Ma-
rek Niełacny, p.o. dyrektora 
Oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
oraz starosta bielski Andrzej 
Płonka. Wójtowi zależało, 
aby w gronie osób odpowie-
dzialnych za drogi w naszym 
regionie zastanowić się, jak 
usprawnić ruch samochodów. 
Chodzi przede wszystkim 
o skrzyżowanie drogi ekspre-
sowej S52 w Jasienicy, gdzie 
w godzinach szczytu tworzą 
się kilometrowe korki, a stru-
mień pojazdów blokuje prze-
jazd od skrzyżowania przy 
Urzędzie Gminy w stronę bi-
blioteki.

Z drogi nie korzystają jedy-
nie kierowcy z Jasienicy, ale 
coraz liczniej również jadący 
do Jaworza, Chybia i gminy 
Brenna. – Problem narasta od 
kilkunastu lat, od 5 lat jest już 
bardzo poważny i należy się 
spodziewać, że będzie coraz 
gorzej. Dlatego przygotowali-

śmy pomysły, aby go rozwią-
zać – mówił wójt.

Przypomnijmy, wójt Janusz 
Pierzyna zlecił opracowanie 
koncepcji, która przewiduje 
budowę trzech rond: pierw-
sze przy bibliotece, kolejne 
po przejechaniu pod S52 na 
skrzyżowaniu z ul. Między-
rzecką w sąsiedztwie Urzędu 

Gminy, zaś trzecie przy szko-
le. Jednocześnie powstałoby 
zupełnie nowe połączenie po-
między szkołą a ulicą Między-
rzecką na gruncie wykupionym 
przez Gminę Jasienica. Nowe 
połączenie dochodziłoby od 
ronda do skrzyżowania na ul. 
Międzyrzeckiej, również nowo 
powstałego. Koncepcja została 

tak opracowana, aby na każ-
dym kolejnym skrzyżowaniu 
i rondzie rozładowywać część 
ruchu, tym samym zmniejsza-
jąc korki.

Drugą kwestią spotkania 
było zaplanowanie budowy 
zjazdu z S52 od strony Biel-
ska i zjazdu na ekspresówkę 
w kierunku Cieszyna na wy-

sokości Grodźca. Byłoby to 
uzupełnienie zjazdu i wyjazdu 
w kierunku z Cieszyna do Biel-
ska na wysokości Świętoszów-
ki. Jak wyjaśniał wójt Janusz 
Pierzyna, nowe rozwiązanie 
spowoduje, że część kierow-
ców, którzy dzisiaj zjeżdżają 
z S52 w Jasienicy w kierunku 
Brennej, kilku sołectw gminy 
Jasienica i kilku miejscowo-
ści gminy Skoczów, skorzysta 
właśnie z węzła w Grodźcu. 
Tym samym odciążą skrzyżo-
wanie w Jasienicy.

Dyrektor Marek Niełacny 
przyznał, że również według 
ich ustaleń problemy na węźle 
w Jasienicy domagają się szyb-
kiego rozwiązania. Podkreślił 
jednak, że decyzje o tego 
typu inwestycjach podejmuje 

nie Generalna Dyrekcja, lecz 
Ministerstwo Infrastruktury. 
Dlatego zaproponował, aby 
zwrócić się do Ministerstwa 
z wnioskiem o sfinansowanie 
jasienickich rozwiązań, które-
mu katowicki oddział GDD-
KiA ze swej strony udzieli 
poparcia jako mającemu moc-
ne podstawy.

– Wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym przygotujemy 
wniosek do Ministerstwa In-
frastruktury. Myślę, że 1,5 
roku wystarczy na wykonanie 
projektu drogowego i w 2022 
r. można będzie przystąpić do 
wykonania przebudowy ukła-
du komunikacyjnego w rejo-
nie skrzyżowania w Jasienicy 
– wyjaśnia wójt Janusz Pierzy-
na. (uGJ)

drogi po remontacH
Wszystkie zaplanowane na 

ten rok roboty przy przebudo-
wach i remontach dróg gmin-
nych zostały zakończone.

– Mimo trudnej sytuacji fi-
nansowej, związanej z pande-
mią i ograniczeniem wpływów 
do naszego gminnego budżetu, 
nie zrezygnowaliśmy z prze-
prowadzenia zaplanowanych 
na ten rok remontów dróg. 
Uznaliśmy bowiem, że po-
prawa stanu nawierzchni ulic 
w sołectwach gminy Jasienica 
znacząco przyczynia się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
i komfortu dojazdu do domu 
i pracy – wyjaśnia wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna.

W ostatnich dniach do użyt-
ku po remontach i przebudo-
wach zostały oddane drogi 
Zawiście, Willowa, Stroma, 
boczna od Sportowej, Ro-

dzinna i Leśna w Mazańco-
wicach. Łącznie prace objęły 
odcinki o długości ponad 820 
m na kwotę blisko 259 tys. 
zł. W Międzyrzeczu Dolnym 
wyremontowano ul. Św. Flo-
riana na odcinku 462 m za 
kwotę 143,4 tys. zł, w Łazach 
ul. Kamieniec (154 m za 88,3 
tys. zł), Iłownicy ul. Leśną 
(255 m za 77 tys. zł), Roztropi-
cach ul. Marii Wardas (200 m 
wraz z wjazdem na drogę po-
wiatową, łączny koszt to 61,3 
tys. zł), a Landeku ul. Borek 
(133 m za 53 tys. zł). Z kolei 
w Rudzicy przebudowa objęła 
odcinki dróg o długości ponad 
450 m na ulicach Szczęśliwej, 
Św. Franciszka i Południowej. 
W tym wypadku koszt robót 
wyniósł blisko 179 tys. zł. We 
wszystkich przypadkach zosta-
ły wykonane nowe nawierzch-

nie bitumiczne oraz pobocza. 
W miejscach, gdzie było to ko-
nieczne, wzmocniono również 
podbudowę dróg.

Łącznie w tym roku na 
planowe remonty i przebu-
dowy dróg gminnych budżet 
Gminy Jasienica wydał po-
nad 1,55 mln zł, co pozwoli-
ło wykonać prace na drogach 
o łącznej długości ok. 4,2 km. 
Oprócz tego we wszystkich 
sołectwach przeprowadzone 
zostały remonty cząstkowe, 
polegające na usuwaniu ubyt-

ków w nawierzchniach dróg 
gminnych. W tym wypadku 
prace ciągle są prowadzone. 
W ostatnich tygodniach wójt 
pozyskał dodatkowe środki 
na dwie drogi rolnicze, a więc 
przeznaczone jako dojazd do 
gruntów ornych: 86,25 tys. zł 
na ul. Piłsudskiego w Iłowni-
cy oraz 128,75 tys. zł na ul. 
Graniczną w Roztropicach. 
Dofinansowanie stanowi po-
łowę potrzebnej kwoty, reszta 
pochodzić będzie z budżetu 
Gminy Jasienica. (uGJ)

nominacja dla osoBowoŚci
Wójt Janusz Pierzyna zo-

stał jedną z pięciu osób no-
minowanych do tegorocznej 
nagrody konkursu „Marka – 
Śląskie” w kategorii osobo-
wość roku.

Janusz Pierzyna otrzymał 
nominację za ogromne zaan-
gażowanie we współpracę 
na terenie pogranicza woje-
wództwa śląskiego i Czech, 
działając aktywnie w orga-
nizacjach transgranicznych 
Śląska Cieszyńskiego. 
Jednocześnie podkreślona 
została jego szeroka działal-
ność na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego 
i różnorodnych tradycji Ślą-
ska Cieszyńskiego, w tym 
tworzenia warunków dla 
działalności miejscowych 
grup, instytucji i organizacji 
społecznych, m.in. warun-
ków infrastrukturalnych dla 
takiej działalności.

Pod tym względem rok 
2019 był wyjątkowy, bo-
wiem oprócz ukończenia 
dwóch nowych strażnic OSP 
– inwestycji rozszerzonych 
jednocześnie o duże sale 
spotkań – radykalnie rozbu-
dowano i zmodernizowano 
dwie sołeckie filie Gminne-
go Domu Kultury oraz trzy 
kolejne strażnice OSP, rów-

nież z przebudową dużych 
sal spotkań.

Łącznie na te cele wyda-
no z gminnej kasy blisko 14 
mln zł. Budynki te stanowią 
centra życia społecznego so-
łectw. Z tego względu ich do-
stosowanie do współczesnych 
norm i warunków odbywania 
dużych zebrań oraz innego 
rodzaju spotkań, także kultu-
ralnych, kulinarnych i innych, 
znacznie ułatwiło prowadze-
nie działalności społecznej 
organizacjom, zespołom czy 
grupom mieszkańców.

Konkurs promocji Woje-
wództwa Śląskiego „Marka – 
Śląskie” organizowany jest po 
raz 11. Na celu ma promocję 
regionu poprzez najciekaw-
sze inicjatywy, inwestycje, 
działania oraz prezentacje 
najbardziej dynamicznych 
firm i mieszkańców, którzy 
angażują się w rozwój wo-
jewództwa śląskiego. Na-
groda „Marka – Śląskie" jest 
również podziękowaniem za 
znaczący wkład w rozwój 
województwa śląskiego i ma 
charakter honorowy.

Organizatorami są Mar-
szałek Województwa Ślą-
skiego oraz Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa 
w Gliwicach. (uGJ)

Wójt Janusz Pierzyna w rozmowie o rozwiązaniu problemów komunikacyjnych z wiceministrem Stanisławem 
Szwedem i dyrektorem Markiem Niełacnym.

JaNuSZ PiERZYNa,
wójt gminy Jasienica:

Dla naszej gminy rozwiąza-
nie nabrzmiałego problemu 
utrudnionego przejazdu z S52 
od dawna staje się palące. 
Chcę podkreślić, że dotyczy 
to tych obszarów działalności 
administracyjnej, które leżą 
poza decyzjami wójta. Ze swej 
strony zrobiliśmy bardzo wiele, 
wydając przy okazji duże sumy. 
Mam na myśli zarówno zakup 
gruntów, które planujemy pod 
nową drogę, jak i przygotowa-

nie koncepcji rozwiązań komu-
nikacyjnych.
Dlatego cieszę się, że udało nam 
się spotkać w kompetentnym 
gronie i ustalić, co należy zrobić 
w najbliższym czasie, aby ruch 
samochodów w rejonie węzła w 
Jasienicy zdecydowanie zmniej-
szyć. Dotyczy to także ustaleń co 
do węzła w Grodźcu, który rów-
nież będzie miał korzystny wpływ 
na ruch samochodów w naszej 
gminie. Zależy nam, aby jak naj-
szybciej rozpocząć projektowanie 
i przygotowanie kompletnej do-
kumentacji budowlanej.
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Wyremontowana ul. Południowa w Rudzicy.

Nawierzchnia ul. Leśnej w iłownicy została całkowicie odnowiona. Przebudowano również ul. św. Franciszka w Rudzicy.
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gmina jaworze

kolorowa motylarnia
W sobotę 19 września została otwarta motylarnia. Od razu pojawili się liczni zainteresowani życiem 

motyli i obejrzeniem ich kolorowych skrzydeł wśród egzotycznej roślinności.

Przypomnijmy, jaworzań-
ska motylarnia powstała tuż 
obok budynku Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądo-
wej, stanowi jego część i wła-
śnie z Muzeum można się do 
środka dostać. W konstrukcji 
w formie kopuły sferycznej 
o średnicy 9,5 m i wysokości 
4,75 m, częściowo przeszklo-
nej, umieszczone zostały rośli-
ny egzotyczne, ale też trochę 
rodzimych, bo właśnie takie 
owady – przede wszystkim 
motyle – będą tutaj mieszkać. 
– Naszym założeniem było 
stworzenie kolejnego cieka-
wego przyrodniczo miejsca 
w Jaworzu. Motyle są prze-
piękne, ale zależy nam, aby 
edukować o całym cyklu ich 
rozwoju, a więc także, gdy 
są nierzucającymi się w oczy 
poczwarkami – wyjaśnia wójt 
Jaworza Radosław Ostałkie-
wicz.

Sfera mieści również in-
kubatory dla motyli, a także 
przeszklone formikarium, 
a więc możliwe do obserwo-
wania z zewnątrz gniazdo 
mrówek. Są tu również stra-

szyki, chrząszcze, modliszki. 
Ale oczywiście największe 
zainteresowanie budzą okaza-
łe motyle, z w pełni rozwinię-
tymi skrzydłami. Obecnie jest 
ich około 200, docelowo ma 
być dwa razy więcej, kolejne 

wkrótce się zresztą pojawią, 
sądząc po ilości larw i jaj.

Obiekt był już gotowy 
przed miesiącem, ale Mu-
zeum czekało z oficjalnym 
otwarciem aż spora część mo-
tyli „napompuje” skrzydła. 19 

września oficjalnie otwarto 
nową część Muzeum. Zwie-
dzanie motylarni wliczone 
jest w cenę biletu do Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śród-
lądowej – 15 zł dla dorosłych, 
10 zł dla dzieci. (R)

naBożeństwo wrZeŚniowe

W związku z ogranicze-
niami spowodowanymi ko-
ronawirusem w tym roku 
bogate plany tradycyjnego 

Jaworzańskiego Września 
trzeba było ograniczyć do do-
żynkowego nabożeństwa eku-
menicznego.

Ekumeniczne Nabożeń-
stwo Dziękczynne w amfite-
atrze poprowadzone zostało 
wspólnie przez księży z para-
fii katolickiej i ewangelickiej. 
Na widowni, z zachowaniem 
odstępów, zasiedli uczestni-
cy modlitwy. Pod ołtarzem 
ustawiono wieńce dożyn-
kowe, nie zabrakło chleba, 
upieczonego z mąki z tego-
rocznych zbiorów, choć nie 
można się było nim podzie-
lić w sposób tradycyjny. Po 
modlitwie dla zgromadzonej 
widowni zagrała Grupa Fur-
mana z gościnnym udziałem 
grupy „Walimy w Kocioł”.

Przypomnijmy, że ma-
jący trzy dekady tradycji 
Jaworzański Wrzesień na-
leży do najpopularniejszych 
imprez plenerowych w re-
gionie. Jeden dzień zawsze 
ma charakter dożynkowy, 
z korowodem, składaniem 
wieńców, prezentacją gospo-
darstw, inwentarza i ptactwa 
domowego oraz oczywiście 
nabożeństwem ekumenicz-
nym. W czasie weekendowej 
imprezy nie brakuje też wy-
stępów muzycznych, dobrej 
zabawy, konkurencji spor-
towych, a zawody Strong 
Drwal dla mistrzów siekiery 
i piły łańcuchowej zawsze 
przyciągają duże zaintereso-
wanie. (Łu)

roZstrZygnięcie na żywo
Za pośrednictwem Inter-

netu przeprowadzono w tym 
roku finał XII Krajowego 
Konkursu Energetycznego 
prof. Jacka Malko „Wszystko 
zależy od energii!”.

Od sześciu lat w orga-
nizacji tego prestiżowego 
konkursu Gmina Jaworze 
uczestniczy jako partner, 
wspierając m.in. Stowarzy-
szenie Jaworze Zdrój i gosz-
cząc laureatów gali rozdania 
nagród. – Nasza miejsco-
wość u podnóża Beskidów 
stwarza odpowiednią atmos-
ferę dla imprez promujących 
zagadnienia nowoczesnej 
energetyki, przyjaznej śro-
dowisku i klimatowi. Spodo-
bało się u nas organizatorom 
i wspólnie uznaliśmy, że to 
właściwe miejsce – wyja-
śnia wójt Jaworza Rado-
sław Ostałkiewicz.

Krajowy Konkurs Ener-
getyczny skierowany jest do 
młodzieży, której bliskie są 
naukowe problemy współcze-
snych społeczeństw, przede 
wszystkim te związane z ener-
getyką. Konkurs ma na celu nie 
tylko budowanie społeczeństwa 
świadomego energetycznie 
i ekologicznie, ale także umie-
jętności samodzielnego roz-
wiązywania problemów, daje 
młodzieży możliwość zapre-
zentowania osobistego, krytycz-
nego stosunku do problemów 
współczesnej energetyki.

W tym roku finałowe 
rozstrzygnięcie odbyło się 
za pośrednictwem Internetu 
w piątek 18 września. Laure-
atami XII edycji Krajowego 
Konkursu Energetycznego 
zostali: Katarzyna Meller 
z Gdańska, Karolina Chról, 
studentka Uniwersytetu Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Maksymilian 
Duszkiewicz z Mielca oraz 
Teodor Sawicki, student Po-
litechniki Warszawskiej.

Organizatorzy konkursu 
przyznali także tytuł Ucznia 
Pełnego Dobrej Energii, wy-
różniając Martę Chwastek 
z Zespołu Szkół Budow-
lanych w Cieszynie, Julię 
Kurdyk z Zespołu Szkół Elek-
tronicznych i Informatycz-
nych w Sosnowcu, Oskara 
Orzechowskiego z Zespołu 
Szkół nr 2 im. Władysława 
Orkana w Szczecinie, Szy-
mona Cichonia i Arkadiu-
sza Lechwara z Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Jaworznie, 
a także Kamila Kufla i Rober-
ta Rybaka z Zespołu Szkół 
im. prof. Janusza Groszkow-
skiego w Mielcu. (Ł)

RaDOSŁaW  
OSTaŁKiEWiCZ,
wójt gminy Jaworze:

Niewiele plenerowych imprez 
udało nam się w tym roku prze-
prowadzić, oczywiście z powo-
du ograniczeń wynikających z 
pandemii. Było wiadomo, że 
nie będziemy w stanie zorgani-
zować tradycyjnego Jaworzań-
skiego Września, cieszącego 
się dużą popularnością i to nie 
tylko wśród mieszkańców naszej 
gminy.

uznaliśmy jednak, że choć część 
atmosfery tej imprezy spróbu-
jemy zachować, organizując do-
żynki, a właściwie ich najważ-
niejszą część – ekumeniczne 
nabożeństwo w podziękowaniu 
za plony. To wydarzenie mocno 
integruje naszą społeczność, 
mieszkańców z parafii katolic-
kiej i ewangelickiej. Cieszę się, 
że mimo konieczności zachowa-
nia dystansu i przestrzegania 
innych ograniczeń tak licznie 
w nabożeństwie uczestniczy-
liśmy.
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do ZoBacZenia 
Za rok
Wrześniowy seans „Mission: im-
possible – Rogue Nation” w jawo-
rzańskim amfiteatrze zakończył 
tegoroczną edycję Kina Letniego.
Mimo kłopotów z pogodą, zwłasz-
cza na początku sezonu, tego-
roczną edycję Kina Letniego w 
Jaworzu można uznać za udaną. 

– Zauważyłem, że seanse mają 
swoich stałych bywalców. Często 
to grupy rodzinno-sąsiedzkie, 
często znajomi, którzy w tym 
okresie pandemicznego ograni-
czenia imprez, wykorzystywali 
okazję do spotkania „na trawce” 
– mówi wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz.
Największym zainteresowaniem 
cieszyły się te seanse, w których 
przewidziano emisję bajki dla 

dzieci. – Zamierzamy w przyszłym 
sezonie wykorzystać spostrzeżenia 
i doświadczenia roku pandemii. Za-
pewne Kino Letnie bardziej będzie 
przypominało rodzinne pikniki, 
niż do tej pory. W każdym razie, 
nie zrezygnujemy z tej imprezy – 
dodaje wójt.
Na Facebooku profil miłośników 
kina w jaworzańskim amfiteatrze 
zmienił już nazwę na „Kino Letnie 
w Jaworzu 2021 – Sezon Vii”. (Ł)
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gmina kozy

na pikniku i grZyBacH
Na koniec wakacji i wczesną jesień Gmina zaplanowała wydarzenia angażujące mieszkańców  

i umożliwiające im atrakcyjne wspólne spędzenie czasu.

piknik  
Z dusZonkami

W ostatni piątek sierpnia 
w koziańskim parku przepro-
wadzona została druga odsłona 
pikniku „Rodzina z Pasją”. Przy 
tej okazji odbył się tradycyjny 
Festiwal Duszonek.

Co oczywiste, poszczegól-
ne atrakcje w ramach wyda-
rzenia miały swój specjalny 
rygor sanitarny. Pewne ob-
ostrzenia nie przeszkodziły 
jednak w świetnej zabawie 
uczestników pikniku. Rodzi-
com i ich pociechom, wzorem 
poprzedniej edycji, najwięcej 
pozytywnych wrażeń dostarczył 
efektowny wyrzut kolorów holi. 
Piknik wypełniony był licznymi 

zabawami, m.in. malowaniem 
buziek, układaniem ogromnych 
klocków czy wypuszczaniem 
mydlanych baniek. Nie zabra-
kło ponadto przyciągających 
uwagę występów różnych 
grup artystycznych na sce-
nie, która zlokalizowana była 
na tarasie Pałacu Czeczów. 
Zainteresowanie wzbudzały 
ponadto stoiska szkoły tańca 
z kolorowymi dmuchańcami, 
krótkofalowców, koła Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskie-
go w Kozach, UKS Kozy czy 
wreszcie wystawa Jana Brze-
zickiego, poruszająca ważny 
społecznie temat bezdomności.

Zwieńczeniem całego dnia 
był Festiwal Duszonek. W tym 
roku nagrodę za najlepszy prze-
pis, w wyborze dokonanym 
przez uczestników kosztujących 

potrawy, otrzymała drużyna Te-
rElla, kolejne zaś Kóska Team 
oraz Bagrówka. Duszonki sma-
kowały każdemu, a wskazanie 
zwycięzców było zadaniem nie 
lada trudnym.

Organizacji sierpniowej 
odsłony pikniku podjęło się 
Stowarzyszenie Kozianki. Jak 
przekonuje jego prezes Justyna 
Kudelska, już w trakcie wyda-
rzenia nie zabrakło pozytyw-
nych sygnałów od samych 
uczestników, ale i osób po-
stronnych.

wielkie  
grZyBoBranie

Spore grono chętnych 
w niedzielę 13 września wy-
brało się w kierunku Hrobaczej 

Łąki, uczestnicząc tym samym 
w Koziańskim Grzybobraniu 
„Kozak 2020”.

Wczesnym rankiem oso-
by zgromadzone przy szla-
banie na ulicy Beskidzkiej 
przywitał zastępca wójta 
gminy Marcin Lasek. Życzył 
wszystkim udanych zbio-
rów, wyraził jednocześnie 
zadowolenie, że kozianie tak 
licznie odpowiedzieli na nie-
typową propozycję spędzenia 
czasu. Nic dziwnego, że na 
stokach Hrobaczej Łąki za-
roiło się od miłośników grzy-
bobrania, którzy wytrwale 
przeszukiwali każdy skrawek 
lasu w poszukiwaniu dorod-
nych okazów. Ich weryfikacji 
dokonywał na bieżąco nadzo-
rujący zbiory certyfikowany 
grzybiarz Justyn Kołek.

Ważenie i mierzenie grzy-
bów odbyło się już po dotarciu 
na szczyt, gdzie w ramach Ko-
ziańskiego Grzybobrania „Ko-
zak 2020” sklasyfikowano 47 
osób. Najwięcej grzybów, bo 
aż 8,45 kg, zebrał Zbigniew 
Sekulski, zarazem najstar-
szy uczestnik wydarzenia. 
Za to grzyba z największym 
i najokazalszym kapeluszem, 
o średnicy wynoszącej aż 20,9 

cm, przyniósł Krzysztof Gron-
kiewicz. Najliczniejsza rodzina 
przybyła na finał liczyła aż 18 
osób. Przygotowano również 
niespodziankę w postaci cer-
tyfikatu „Małego Grzybia-
rza” dla dzieci, w tym m.in. 
najmłodszego w tym gronie 
2-letniego Antoniego Troja-
na. Wszyscy mieli natomiast 
możliwość posilenia się pyszną 
grochówką. (R)
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JaCEK KaLińSKi,
wójt gminy Kozy:

W czasach, gdy mamy nieco 
mniej okazji do wspólnych spo-
tkań, na zakończenie wakacji 
udało się przeprowadzić bardzo 

udaną imprezę. Piknik „Rodzina 
z Pasją” staje się już naszą war-
tościową koziańską tradycją, bo 
i przed rokiem formuła wydarze-
nia dobrze się sprawdziła. Cieszy 
nas, że to propozycja, która gro-
madzi przekrojowo różne pokole-
nia naszych mieszkańców.
Nie inaczej jest zresztą z wypra-
wami miłośników grzybobrania 
w góry, którą to inicjatywę syste-
matycznie rozwijamy. Całe rodzi-
ny chętnie udają się na Hrobaczą 
Łąkę, która dzięki temu tętni 
życiem. To czas bez wątpienia 
łączący to, co przyjemne z po-
żytecznym. Mimo koniecznych 
ograniczeń szczególnie wspie-
ramy aktywności na świeżym 
powietrzu.

drogowycH inwestycji 
ciąg dalsZy
Zakończona już przebu-
dowa ulicy Pod Grapą to 
jedna z kilku drogowych 
inwestycji realizowanych 
w ostatnim czasie w Kozach. 
– Priorytet w tych zadaniach 
stanowią względy bezpie-
czeństwa – przyznaje wójt 
Jacek Kaliński.

Najbardziej widoczny 
efekt prac, prowadzonych na 
odcinku 581 metrów ulicy Pod 

Grapą, to zupełnie nowa na-
wierzchnia asfaltowa, po której 
bez przeszkód i w pełni kom-
fortowo mogą przemieszczać 
się samochody. Wykonano 
ponadto brukowane pobocza, 
wybudowano kanalizację sa-
nitarną i deszczową. Zadanie 
objęło również istotną przebu-
dowę przepustu na rzece Pisa-
rzówce, przy okazji tych robót 
umocniono brzeg potoku ko-
szami kamienno-siatkowymi.

Inwestycja ta finiszowała 
zgodnie z harmonogramem 
wraz z końcem sierpnia. Re-
alizowana była przy udziale 
środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych, które to do-
finansowanie na poziomie ok. 
1,3 mln zł Gmina pozyskała 
w ub.roku.

Kontynuowane są kom-
pleksowe prace związane 
z przebudową ul. Kościelnej. 
Dotyczą odcinka od skrzy-
żowania z ul. Dworcową 
i Młyńską do ul. Cmentarnej. 
Modernizacja ta obejmuje 
chodniki po obu stronach 
wraz z ustawieniem nowych 
krawężników, dodatkowo wy-
konywane są cztery zupełnie 
nowe przejścia dla pieszych, 
tzw. wyniesione, z kostki gra-
nitowej – trzy w rejonie ul. 
Kościelnej oraz jedno przy 
skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej 
z Miodową.

We wrześniu podpisana 
została przez wójta Jacka Ka-
lińskiego umowa na budowę 
odwodnienia w rejonie ul. Ja-
skółczej i Spokojnej. – Głów-
ne zamierzenie tej inwestycji 
to przygotowanie odpowied-

niego odprowadzenia dla wód 
deszczowych i roztopowych 
z istniejącej korony drogi, 
ale też poboczy i terenów 
zabudowy mieszkaniowej 
– zaznacza wójt. W ramach 
zadania wykonana będzie 
kanalizacja deszczowa, prze-
budowa przydrożnych rowów 
wraz z modernizacją przepu-
stów wzdłuż ul. Jaskółczej 
i Spokojnej. Zwieńczenie 
stanowić będzie odtworzenie 
nawierzchni dróg na remon-
towanych odcinkach. Szacun-
kowy koszt robót to blisko 
600 tys. zł.

Z kolei w pasie drogo-
wym ul. Krakowskiej wy-
remontowana została przez 
Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad kolej-
na część chodnika. Estetycz-
ny wygląd zyskał odcinek od 
stacji benzynowej w Kozach 
Gajach do skrzyżowania z ul. 
Jesionową. W następnym eta-
pie celem będzie odnowienie 
jego dalszej części w kierunku 
Kóz. Gmina planuje zarazem 
wykonanie ze środków wła-
snych brakującego oświetlenia 
w tym rejonie. (Ma)

atrakcyjne place ZaBaw
W zupełnie 

nowe urządzenia 
wyposażonych 
zostało sześć pla-
ców zabaw w róż-
nych częściach 
gminy Kozy.

Przeprowa-
dzenie inwestycji, 
przyczyniającej 
się do poprawy atrakcyjności 
miejsc chętnie odwiedzanych 
zwłaszcza przez najmłodszych 
mieszkańców Kóz, możliwe 
było dzięki staraniom samorzą-
du o uzyskanie dofinansowania. 
Pozytywnie oceniony został 
wniosek złożony przez Urząd 
Gminy, dzięki czemu w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
przyznano na wspomniany cel 
130 tysięcy złotych.

Przy ulicy Lipowej zamon-
towano nowe ławki, zestaw za-
bawowy, przygotowano także 
nawierzchnię asfaltową do gry 
w koszykówkę. Wydatnie po-
prawiło to infrastrukturę całego 
placu, na którym dodatkowo – 
jako realizację zwycięskiego 

projektu ubiegłorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego – za-
instalowano huśtawkę oraz 
karuzelę przeznaczoną dla 
dzieci niepełnosprawnych.

Na placu przy ul. Prze-
czni pojawiły się urządzenia 
z myślą nie tylko o dzieciach, 
a więc ławki, stojak na rowery, 
minisiłownia zewnętrzna oraz 
boisko do koszykówki. Z kolei 
obiekt przy ul. Wrzosowej zy-
skał nowe ogrodzenie oraz ko-
lejny zestaw do zabaw. Place 
przy ul. Tęczowej, Podgórskiej 
i Zagrodowej także prezentu-
ją się bardziej funkcjonalnie, 
a to dzięki zamontowaniu m.in. 
zestawów zabawowych, stoja-
ków rowerowych czy koszy do 
segregacji śmieci. (M)

ul. Pod Grapą została w ostatnich tygodniach przebudowana, umożli-
wiając bezpieczne poruszanie się zarówno kierowcom, jak i pieszym.
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ZaBawa i rekreacja
Okazały plac zabaw i pumptrack dla skateboardzistów stanęły ostatnio na terenie LKS Wilamowiczanka.  

Z całą pewnością będą miejscem aktywnego odpoczynku osób w każdym wieku.
Plac zabaw zajął spo-

ry obszar na skraju terenów 
należących do LKS Wila-
mowiczanka, nie będzie jed-
nak przeszkadzał ani w grze 
na boisku, ani kibicowaniu 
w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Inwestycja objęła w pierw-
szej kolejności wykonanie 
podbudowy pod bezpiecz-
ną nawierzchnię, położenie 
amortyzującej warstwy i uzu-
pełnienie trawnika, w końcu 
instalację urządzeń do zabawy 
w miejsce zdemontowanego, 
już nie nadającego się do za-
bawy sprzętu. Zagospodarowa-
no całą przestrzeń, ogrodzono, 
ustawiono ławeczki i kosze 
na śmieci.

Najmłodszych jednak naj-
bardziej interesują nowe urzą-
dzenia do zabawy: karuzela 
krzyżowa, duży stożek, zestaw 
metalowy „zamek”, podwójna 
huśtawka i „bocianie gniazdo”, 

bujaki sprężynowy i osiołko-
wy, panel muzyczny, naukowy 
HEX, „głuchy telefon”, przy-
rząd do pisania lustrzanego, 
ścianki wspinaczkowe, zjazd 
tyrolką, koło optyczne, sto-
ły do gry w tenisa stołowego 
i piaskownica. Wizyta na pla-
cu zabaw sprawia imponują-

ce wrażenie, bo jednocześnie 
może tu swobodnie przebywać 
całkiem spore przedszkole.

Na parkingu przy przeciw-
ległej stronie boiska z kolei 
stanął pumptrack, a więc spe-
cjalny tor do ekwilibrystycznej 
jazdy na skateboardzie, rowe-
rze czy rolkach. Konstrukcja 

została złożona z modułów, 
łączna długość toru sięga 50 
m, stanowi on układ zamknię-
ty z wyprofilowanymi zakręta-
mi. Powierzchnia z tworzywa 
sztucznego jest trwała, a jed-
nocześnie częściowo amor-
tyzuje ewentualny upadek 
podczas jazdy.

N a  o b i e  r e k r e a c y j n e 
inwestycje Gmina Wila-
mowice pozyskała dofi-
nansowanie. Plac zabaw 
kosztował blisko 564 tys. zł, 
z tego 300 tys. zł pochodzi 
jako dofinansowanie z Pro-
gramu Operacyjnego „Ry-
bactwo i Morze”. Z kolei 
pumptrack kosztował 83,3 
t y s .  z ł ,  do f inansowane 

na poziomie 47,6 tys. zł 
z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Przypomnijmy, że to ko-
lejne takie miejsca rekreacji 
w gminie Wilamowice. Po-
wstały w ostatnich latach 
place zabaw i siłownie m.in. 
w Hecznarowicach, Pisarzo-
wicach, Starej Wsi, Zasolu 
Bielańskim. (Łu)

gmina wilamowice

centrum twórcZoŚci otwarte
Dom Kultury w Pisarzowi-
cach zyskał nową nazwę – 
Gminne Centrum Działań 
Twórczych. Ale w pełni na to 
zasługuje, bowiem po prze-
budowie zapewnia idealne 
miejsce na każdą twórczą 
działalność mieszkańców.

We wtorek 15 września, 
w ograniczonym gronie narzu-
conym wymaganiami przeciw-
działania pandemii, uroczyście 
otwarto i poświęcono Gminne 
Centrum Działań Twórczych 
w Pisarzowicach, działają-
ce przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wilamo-
wicach. – To był dom kultu-
ry, który przeszedł gruntowną 
przebudowę, został rozbudo-
wany i przy tej okazji wypo-
sażony w nowoczesny sprzęt, 
sprzyjający wszelkiej twórczo-

ści. Dlatego myślę, że właści-
wie możemy mówić o zupełnie 
nowym obiekcie. Mam nadzie-
ję, że będzie służył przez dłu-
gie lata licznym działającym 

w tym miejscu organizacjom, 
stowarzyszeniom czy grupom 
twórczym – mówi burmistrz 
Wilamowic Marian Trela, któ-
ry dokonał uroczystego otwar-

cia. Budynek, w którym mieści 
się również pisarzowska filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wilamowicach poświęcił 
proboszcz parafii św. Marcina 

w Pisarzowicach ks. kanonik 
Janusz Gacek. W otwarciu 
udział wzięła również prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Wilamowicach Stanisława 
Kudłacik wraz z radnymi.

Przypomnijmy, podczas 
niedawno zakończonej mo-
dernizacji pisarzowskiego 
Domu Kultury, obiekt został 
rozbudowany, poprawiono 
stan techniczny istniejącej kon-
strukcji, adaptowano również 
wiele pomieszczeń, a z tyłu 
powstał wygodny parking. 
Zgodnie z projektem stworzo-
no w nowej przestrzeni miejsce 
wielofunkcyjne na potrzeby 
działających tutaj grup arty-
stycznych, instytucji społecz-
nych i organizacji rozwijającej 
się miejscowości. Powstała no-
woczesna sala widowiskowa ze 
sceną, dobrze wyposażoną na 
potrzeby przedstawień teatral-
nych czy koncertów. W nowo-
czesny sprzęt konferencyjny 
wzbogaciły się z kolei liczne 

sale, a z myślą o zajęciach 
ośrodka kultury powstała pra-
cownia ceramiczna ze specjali-
stycznym piecem. Nowoczesna 
jest również kuchnia, na czym 
zależało zwłaszcza paniom 
z miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich.

Jak przypomina Urszula 
Kucharska, kierownik GCDT 
Pisarzowice, inwestycja o tak 
szerokim froncie prac była 
możliwa dzięki wsparciu bu-
dżetu Gminy Wilamowice 
oraz pozyskanym przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Wilamowicach dofinanso-
waniu z zewnętrznych źródeł, 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a tak-
że Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Bielska”. Kierownik 
zapowiada, że już w paździer-
niku rozpoczną się długo wy-
czekiwane przez wszystkich 
zainteresowanych warsztaty, 
zajęcia oraz innego rodzaju 
kursy. (RED)

więcej prZestrZeni na postój
Dwukrotnie powiększył 

się parking w centrum Starej 
Wsi przy kościele. Korzystać 
z niego będą nie tylko zmo-
toryzowani przyjeżdżający 
na msze.

Przypomnijmy, to właści-
wie rozbudowa istniejącego 
parkingu. Jak wyjaśnia Marian 
Trela, burmistrz Wilamowic, 
kilka lat temu na placu, który 
służył kierowcom jako miejsce 
postojowe, powstał utwardzo-

ny parking z prawdziwego 
zdarzenia z ok. 40 miejscami 
dla samochodów. Zwykle to 
wystarcza, ale już w niedziele, 
gdy mieszkańcy przyjeżdżali 
do kościoła, nie wszyscy się 
mieścili na asfaltowej części. 
Obok więc powstała żwirowa 
nawierzchnia, która pełniła 
funkcję dodatkowych miejsc 
parkingowych. 

Co ważne, w tej części Sta-
rej Wsi znajduje się nie tylko 

kościół, ale również tereny re-
kreacyjne z zadaszoną estradą, 
placem zabaw i oświetlonym 
boiskiem. To właśnie tutaj co 
roku wypada przystanek Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego, 
organizowanego dla wszystkich 
mieszkańców gminy Wilamo-
wice. – Uznaliśmy, że warto po-
większyć parking, tym bardziej, 
że pojawiła się możliwość jego 
dofinansowania – wyjaśnia bur-
mistrz.

Projekt „Remont infra-
struktury parkingowej wraz 
z modernizacją terenów zie-
lonych w Starej Wsi” pochło-
nął prawie 97 tys. zł, z tego 
z funduszu Marszałkowskiego 
Konkursu „Inicjatywa Sołec-
ka 2020” Gmina pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 
ponad 38,5 tys. zł. Prace obję-
ły budowę istniejącego placu 
postojowego m.in. z wykona-
niem podbudowy z kruszywa 
łamanego, ustawieniem kra-
wężników betonowych, wy-
łożeniem nawierzchni kostką 

betonową, trawnikami i krze-
wami. Łącznie powierzchnia 
parkingu wynosi 384 mkw., 

zostały tu wydzielone dwa 
miejsca dla osób niepełno-
sprawnych. (Ł)
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Burmistrz Marian Trela podczas uroczystości otwarcia podziękował wszystkim zaangażowanym w przekształcenie 
obiektu w nowoczesny ośrodek kultury.
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MaRiaN TRELa,
burmistrz Wilamowic:

To kolejna miejscowość gminy 
Wilamowice, w której tworzymy 
miejsca do zabaw i rekreacji dla 
mieszkańców właściwie w każ-
dym wieku. Cieszę się, że z roku na 
rok ich przybywa, a te istniejące 
od lat wymieniane są na bardziej 

bezpieczne i sprawiające więcej 
radości. Co ważne, z tych placów 
zabaw i miejsc treningu rzeczy-
wiście korzysta wiele osób, nie 
są więc postawione jedynie dla 
ozdoby. To dobrze, więcej ruchu 
na świeżym powietrzu oznacza 
więcej zdrowych mieszkańców 
naszej gminy.
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kolejne oBsZary skanaliZowane
Prace instalacyjne oraz odtworzenia nawierzchni dróg w ramach I i III etapu projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyzna-

czonych obszarach aglomeracji” dobiegły we wrześniu końca.

gmina wilkowice

JaNuSZ ZEMaNEK, 
wójt gminy Wilkowice:

Szeroko zakrojona inwestycja, 
z jaką na terenie niemalże całej 
gminy mierzymy się w ostat-
nich kilkunastu miesiącach, 
wkracza w kolejne istotne fazy. 
Przekonaliśmy się, jak trudne to 
przedsięwzięcie pod względem 
logistycznym. Przez cały czas 
staraliśmy się w miarę naszych 
możliwości, aby uciążliwości 
związane z realizacją inwestycji 
dla naszych mieszkańców były jak 
najmniejsze. Bardzo cieszy fakt, 
że większość z najtrudniejszych 
zadań, jakie miała do zrealizowa-

nia Gmina na etapach i oraz iii, 
została już zrealizowana. Obec-
nie roboty są skoncentrowane 
na porządkowaniu terenu, trwa 
również zabezpieczanie poboczy 
dróg gminnych. Prace związane z 
poboczami nie są objęte dofinan-
sowaniem w ramach projektu bu-
dowy kanalizacji, ale z inicjatywy 
Gminy uznane zostały za ważne 
do wykonania.
Przypomnę, że jest to inwestycja, 
na którą dla wspólnego dobra i 
cywilizacyjnego rozwoju pozy-
skaliśmy wielomilionowe dofi-
nansowanie ze środków unijnych. 
Kluczowe jest w tym przypadku 
uzyskanie efektu ekologicznego, 
co nie uda się bez zaangażowania 
samych mieszkańców. Systema-
tyczne podłączanie wszystkich 
budynków do sieci, gdy już będzie 
to możliwe w danym obszarze, to 
kwestia absolutnie priorytetowa. 
Mam przekonanie, że ta świado-
mość i odpowiedzialne podejście 
właścicieli nieruchomości przy-
czynią się do naszego wspólnego 
sukcesu.

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”.

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

dZięki realiZacji roZsZerZonego 
projektu Budowy kanaliZacji 
sanitarnej:
  powstanie łącznie 79,4 km sieci
  zostanie przyłączonych 1503 domów
  z sieci korzystać będzie blisko 5,4 tys. osób

Po realizacji Projektu skanalizowanie gminy wyniesie ponad 96 proc.
Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – grudzień 2022 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

BuDOWA SIeCI KANALIZACJI SANITARNeJ NA TeReNIe GMINy WILKOWICe W WyZNACZONyCh OBSZARACh AGLOMeRACJI

ETAP I – wybudowano łącz-
nie 33 613 metrów bieżących 
kanalizacji, co umożliwi po-
nad 3 tys. mieszkańcom pod-
łączenie do sieci.

Podłączenia do kanalizacji 
są już wykonywane w obsza-
rach:
 Obszar A (Bystra) – rejon 

ulic: Kościelna, Tatrzańska, 
Skośna

 Obszar G (Meszna) – rejon 
ulic: Handlowa, Polna, Ol-
chowa

 Obszar L (Wilkowice) – re-
jon ulic: Zielna, Do Lasu, 
Relaksowa, Do Boru

Podłączenia do kanalizacji 
w pozostałych obszarach 
będą możliwe po uzyskaniu 
przez Gminę pozwolenia na 
użytkowanie sieci. Końcowe 
odbiory sieci dokonywane 
będą sukcesywnie po zgłosze-
niu gotowości i przygotowa-
niu dokumentacji odbiorowej 
przez wykonawcę robót. Do-
tyczy to:
 Obszar B (Bystra) – rejon 

ulic: Kościelna, Kalinowa, 
Skośna, Rumiankowa, Ol-
szyny, Łukowa, Grzybo-
wa, Wrzosowa, Wodna, 
Poprzeczna

 Obszar B (Meszna) – rejon 
ulic: Jaśminowa, Kościel-

na, Pasterska, Brzozowa, 
Grzybowa, Malinowa, 
Modrzewiowa, Sportowa, 
Strażacka, Wrzosowa, Pod 
Skocznią, Świerkowa, Le-
śna

 Obszar C (Meszna) – re-
jon ulic: Szczyrkowska, 
Handlowa, Agrestowa, 
Kościelna, Szkolna, Wil-
gi ,  Krucza ,  Głęboka, 
Rzemieślnicza, Słowicza, 
Skowronków, Klonowa, 
Krótka, Wesoła, Boczna, 
Piwna, Nadszkolna, Sło-
neczna, Zielona, Bzowa, 
Rolnicza, Zacisze, Orczy-
kowa, Lipowa, Energety-
ków

 Obszar H (Bystra) – rejon 
ulic: Szczyrkowska, Wspól-
na, Złota, Łagodna, Jasna

 Obszar K (Bystra) – rejon 
ulic: Szczyrkowska, Wypo-
czynkowa

 Obszar K (Wilkowice) – re-
jon ulic: Spacerowa, Wypo-
czynkowa

W najbliższym czasie do 
odbioru końcowego przygoto-
wywane będą ulice: Rolnicza, 
Zielona, Bzowa, Słoneczna, 
Handlowa. Następnie odbierane 
będą ulice: Do Lasku, Spacero-
wa, Wypoczynkowa, Wspólna, 
Złota, Jasna, Łagodna.

ETAP III – wybudowano 
łącznie 10 518 metrów bieżą-
cych kanalizacji, co umożliwi 
blisko 1,1 tys. mieszkańcom 
podłączenie do sieci.

Podłączenia do kanalizacji 
są już wykonywane w obsza-
rach:
 Obszar M (Wilkowice) – re-

jon ulic: Słowicza, Parkowa
 Obszar O (Wilkowice) 

– rejon ulic: Żywiecka, 
Graniczna, Spadzista, Wa-
rzywna 

 Obszar R (Wilkowice) – re-
jon ulic: Długa, Kręta

 Obszar S (Wilkowice) – re-
jon ulic: Kościelna, Cieni-
sta, Szarotek, Cmentarna, 
Nad Wilkówką

Budynki na pozostałych ob-
szarach będą mogły być pod-
łączone do sieci po przyjęciu 
(bez uwag) zawiadomienia 
o zakończeniu budowy przez 

nadzór budowlany. Przewi-
dywany termin to październik 
2020 roku. Dotyczy to:
  Obszar N (Bystra) – rejon 

ulic: Szczyrkowska, Pod 
Piekłem, Jarzębinowa, 
Niecała

  Obszar P (Wilkowice) – 
rejon ulic: Żywiecka, Bo-
rowa, Stroma, Kalinowa, 
Promienista, Kolorowa, 
Mała, Falista, Potoczek, 
Krokusów, Malinowa, 
Chmielna, Leśna, Kręta, 
Kolejowa

Należy pamiętać o tym, 
że projekt „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Wilkowice w wyzna-
czonych obszarach aglomera-
cji” zakończy się odpowiednim 
efektem ekologicznym tylko 
wówczas, gdy właściciele nie-
ruchomości podejmą stosowne 
działania zmierzające do pod-
łączenia budynków do sieci.

W związku ze zmianą usta-
wy Prawo budowlane Aqua 
S.A., będąca właścicielem 
oczyszczalni „Komorowice” 
w Bielsku-Białej, do której 
odprowadzana będą ścieki, ak-
tualizuje procedury w sprawie 
zasad podłączeń do sieci.

Szczegółowe zasady wy-
konywania przyłączeń do 
kanalizacji przedstawimy 
w kolejnym numerze, zapo-
znanie się z nimi będzie moż-
liwe również na stronie www.
wilkowice.pl w zakładce „Ka-
nalizacja POIiŚ”.

kanaliZacji jesZcZe więcej
W następstwie zakończonych 
sukcesem rozmów z Narodowym 
Funduszem Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie poszerzony został zakres re-
alizowanego obecnie Projektu 
kanalizacyjnego.
Przystępując do negocjacji w 
zakresie wykorzystania rezerwy 
inwestycyjnej Gmina przedsta-
wiła w Warszawie kilkanaście 
dodatkowych zadań kanaliza-
cyjnych, które zwiększałyby 
planowany efekt ekologiczny. 
Niemal połowa z nich została 
przez NFOśiGW zaakceptowana 
i tym samym wprowadzona do 
Projektu kanalizacyjnego. Do-
datkowe zadania finansowane  
będą ze wspomnianej rezerwy 
inwestycyjnej. W praktyce ozna-
cza to, że powstanie dodatkowo 
około 2,4 km sieci kanalizacyj-
nej, która wedle szacunków 
obejmie ponad 150 mieszkań-

ców sołectw Bystra i Wilkowice. 
Dodatkowo skanalizowane będą 
rejony:
 w Bystrej – ulice Kręta i Kar-

packa
 w Wilkowicach – ulice Jesio-

nowa, Górska, Pszenna, Bor-
sucza oraz 3 budynki przy ul. 
Wyzwolenia

Jak podkreśla wójt Janusz Ze-
manek, pozytywna decyzja 
NFOśiGW to niezaprzeczalny 
sukces dla Gminy, będący na-
stępstwem kilkumiesięcznych 
działań prowadzonych przez 
władze gminy. – i tak już nie-
zwykle rozległy projekt budowy 
kanalizacji rozszerzamy o kolej-
ne zamieszkałe obszary gminy. 
Co równie ważne, zrealizowane 
to zostanie ze środków rezerwy 
inwestycyjnej, a wydatki finan-
sowe z naszego budżetu ograni-
czą się do pokrycia podatku VaT 
– wyjaśnia wójt.
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desZcZówka  
do wykorZystania

Blisko 3 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 13,2 mln zł trafiło do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach w ramach premierowej edycji programu „Moja Woda”. Dla 

właścicieli domów jednorodzinnych to szansa, by uzyskać dofinansowanie  

na wykonanie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie deszczówki  

i wód roztopowych.

Województwo śląskie zna-
lazło się na pierwszym miejscu 
pod względem zainteresowania 
programem, rejestrując dokład-
nie 2924 wnioski. Tak znaczna 
liczba złożona została zaledwie 
w dwumiesięcznym okresie 
wakacyjnym, ustalonym na 
funkcjonowanie programu. – 
Wiele osób do zmian klima-
tycznych i ochrony środowiska 
podchodzi bardzo poważnie. 
Dzięki temu deszczówka nie 
będzie trafiać do kanalizacji 
i rowów odwadniających. 
Wyłapywana i gromadzona 
w zbiornikach retencyjnych 
posłuży choćby do podlewa-
nia ogródka – mówi Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

Właśnie gromadzenie 
w przydomowych zbiorni-

kach wody opadowej oraz 
roztopowej i późniejsze jej wy-
korzystywanie to główny cel 
programu „Moja Woda”, przy-
gotowanego przez Minister-
stwo Klimatu oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Nabór 
został skierowany do właści-
cieli domów jednorodzinnych, 
którzy mogli ubiegać się o do-
tację do 5 tys. zł, ale nie wię-
cej niż 80 procent kosztów 
poniesionych po 1 czerwca 
2020 roku.

Środki w ramach progra-
mu zabezpieczone zostały na 
dofinansowanie m.in. zaku-
pu, montażu i uruchomienia 
instalacji pozwalających na 
zatrzymanie oraz zagospo-
darowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenie 

nieruchomości objętej przed-
sięwzięciem. Finansowane 
mogły być również przewody 
odprowadzające wody opa-
dowe, zbiorniki retencyjne 
podziemne lub nadziemne, 
oczka wodne, instalacje roz-
sączające oraz elementy do 
nawadniania bądź innego 
sposobu wykorzystania za-
trzymanej wody.

Program „Moja Woda” 
będzie realizowany do 2024 
r., przy czym podpisywanie 
umów o dotacje zaplanowano 
do 30 czerwca wspomniane-
go roku. Łączny budżet tego 
przedsięwzięcia to 100 mln zł, 
co pozwoli na sfinansowanie 
aż 20 tys. instalacji przydomo-
wej retencji i zatrzymanie oko-
ło 1 mln metrów sześc. wody 
rocznie. (Ma)

ekologia

tysiące roZdanycH sadZonek
Ponownie liczny odzew 

społeczny przyniosła akcja 
„Drzewko za surowce”, która 
w Bielsku-Białej odbyła się 
w sobotę 12 września.

I tym razem organizująca 
przedsięwzięcie Fundacja 
Ekologiczna „Arka” przy-
gotowała dla uczestników 
sadzonki kwiatów i drzew. 
Otrzymywał je każdy, kto 
przekazał określoną ilość 
surowców. A tych zebrano 
bardzo dużo. Wrażenie robią 
już same liczby. Mieszkańcy 
Bielska-Białej, ale i przyby-
wający w sobotnie przedpołu-
dnie w okolice jednej z galerii 
handlowych z pobliskich 
miejscowości, dostarczyli 
w ramach zbiórki blisko 9,5 
ton makulatury, niespełna 1,5 
ton szkła, 3 tony elektrood-
padów, 480 kg butelek typu 
pet i po 185 kg aluminium 
oraz baterii.

Partnerujące wydarze-
niu Nadleśnictwa Bielsko 
i Ustroń przygotowały oka-
załą ilość sadzonek, dzięki 
czemu rozdano łącznie 4 tys. 
bratków i 5 tys. drzewek le-

śnych, m.in. dębu, buka, ol-
szy, jodły i świerka.

– Zachęcamy nieustannie 
do sadzenia drzew czy mio-
dodajnych kwiatów, bo to 
nasz wkład w niwelowanie 
śladu węglowego – mówią 
przedstawiciele bielskiej 
„Arki”, która akcję „Drzew-
ko za surowce” organizuje 
od 2007 roku jako projekt 
o charakterze ekologicznym 
i społecznym.

Inicjatywa miała w tym 
roku szczytny cel. Całko-
wity dochód ze sprzedaży 
odebranych odpadów prze-
znaczony został na akcję 
„Rower pomaga”. Główne 
jej przesłanie to zachęcenie 
do jazdy na rowerze, która 
jako aktywna forma spędza-
nia czasu nie szkodzi śro-
dowisku, daje satysfakcję, 
a przy tym integruje różne 
grupy społeczne. (Ma)

prZyBywa pracowni
Każdego roku w regionie 

beskidzkim przybywa Zielo-
nych Pracowni. Kolejne ta-
kie miejsce, dzięki środkom 
przyznanym z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, powstało 
w Górkach Wielkich.

Gmina Brenna przystą-
piła w tym roku do szóstej 
edycji konkursu, zdobywa-

jąc blisko 30 tys. zł na zago-
spodarowanie przestrzeni na 
ekologiczną pracownię. Po-
zyskane środki pozwoliły na 
wyposażenie specjalnej sali 
Szkoły Podstawowej w nowe 
meble, pomoce dydaktyczne 
oraz sprzęt multimedialny. 
Dzięki temu w komfortowych 
warunkach odbywają się tu 
wraz z rozpoczętym rokiem 
szkolnym nie tylko lekcje, 

ale i zajęcia dodatkowe. Po-
święcone są one ukazywaniu 
różnorodności fauny i flory 
oraz zagadnieniom ochrony 
przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem masywu 
góry Bucze. Placówka w Gór-
kach Wielkich zainicjowała 
ponadto angażujący uczniów 
cykl „Natura inspiruje, czyli 
aspekty przyrodnicze ukryte 
w lekcjach chemii”.

Jak podkreśla wójt gmi-
ny Jerzy Pilch, Zielona Pra-
cownia wykonana z takim 
rozmachem stanowi powód 
do dumy, ma zarazem swoje 
ważne cele do spełnienia. – 
Tego typu miejsce gwaran-
tuje wyższy standard zajęć 
z zakresu nauk przyrodni-
czych i ekologii. Ukazanie 
walorów góry Bucze to z ko-
lei świetny przykład sprawne-
go łączenia edukacji zgodnej 
z programem nauczania z od-
niesieniem do lokalnych uwa-
runkowań – mówi. (RED)

Obecnie większość deszczówki trafia do rowów odwadniających. Tymczasem warto ją magazynować we własnym 
zakresie, co ułatwia dofinansowanie Funduszu.
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Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich prezen-
tuje się wyjątkowo okazale.
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autoBusy na drogi powiatu
Na plac manewrowy Komunikacji Beskidzkiej przy ul. Legionów w Bielsku-Białej dotarły już wszystkie z 

zamówionych 26 ekologicznych autobusów na gaz CNG.

To druga, ostatnia partia 13 
nowych ekologicznych i bez-
piecznych autobusów marki So-
laris Urbino 12 CNG. Wkrótce 
wyjadą na drogi powiatu biel-
skiego i okolic. Mieszkańcy 
regionu mieli już okazję po-
dróżować nowymi pojazdami, 
bowiem autobusy z pierwszej 
partii wożą pasażerów od 
czerwca. Wszystkie mają 12 
m długości, przewożą jednora-
zowo w komfortowych warun-
kach do 90 pasażerów, w tym 
32 na miejscach siedzących.

Autobusy są wyposażone 
w klimatyzację, monitoring, 
wi-fi, gniazdka na USB, mają 
przyciemniane szyby i są 
niskopodłogowe, co zdecy-
dowanie ułatwia wsiadanie 
wszystkim osobom, które 
mają problemy z poruszaniem 
się. Nie tylko w ten sposób 
są przyjazne pasażerom nie-
pełnosprawnym, wyznaczono 
bowiem też miejsce dla psa 
przewodnika osoby niedowi-
dzącej.

– Pojazdy są nowoczesne, 
wygodne, funkcjonalne i, 
chyba nie mniej ważne, eko-
logiczne, bowiem używany 
do napędu gaz ziemny emitu-
je śladowe ilości szkodliwych 
substancji – mówi starosta 
Andrzej Płonka. Autobusy są 
napędzane silnikami gazowymi 
o pojemności 8,8 l i mocy 239 

kW, spełniającymi normę Euro 
6. Przekładnia posiada opro-
gramowanie umożliwiające 
optymalizację zużycia paliwa 
oraz przełożenia dobrane do 
warunków komunikacji miej-
skiej i podmiejskiej.

Przypomnijmy, CNG to 
sprężony gaz ziemny o wyso-
kich walorach ekologicznych, 
dlatego stanowi jedno z naj-
lepszych paliw do napędza-
nia transportu publicznego. 
Według ekspertów wymia-
na taboru zasilanego olejem 
napędowym na rzecz CNG 
pozwoli na znaczną redukcję 
emisji zanieczyszczeń, m.in. 
tlenków azotu do 50 proc., 
dwutlenku węgla do ok. 15 
proc., a najbardziej przyczy-
niających się do powstawa-
nia smogu pyłów PM nawet 
do 99 proc. Ponadto, silniki 
zasilane CNG pracują ciszej 
w porównaniu z jednostkami 
napędzanymi olejem napędo-
wym.

Ten rodzaj napędu to – 
przynajmniej jak na razie 
– dość rzadkie rozwiązanie. 
Dlatego Komunikacja Be-
skidzka wcześniej podpisała 
umowę z PGNiG Obrót De-
taliczny na montaż instala-
cji i dostarczanie gazu dla 
powiatowych autobusów. 

Zresztą – nie tylko dla nich, 
bowiem każdy użytkownik 
pojazdu na takie paliwo bę-
dzie mógł w bielskiej bazie 
przy ul. Legionów zaopatrzyć 
się w CNG.

– Chcemy zachęcać miesz-
kańców, aby ekologiczne 
autobusy stały się dla nich 
środkiem transportu pierw-
szego wyboru. Dlatego zawsze 
zależało nam, aby samorządy 
utrzymały komunikację zbio-
rową w powiecie – mówi 
Radosław Ostałkiewicz, wójt 
Jaworza, a zarazem przewod-
niczący Zarządu Beskidzkiego 
Związku Powiatowo-Gminne-
go, do którego należy bielski 
PKS/Komunikacja Beskidz-
ka. – Wymiana taboru na 
nowocześniejszy i bardziej 
przyjazny dla środowiska 
z pewnością będzie temu słu-
żyła – dodaje.

A u t o b u s y  k u p i o n o 
w ramach projektu „Rozwój 
niskoemisyjnego transportu 
publicznego Powiatu Biel-
skiego – zakup taboru auto-
busowego”. 26 autobusów na 
gaz CNG kosztowało 32 mln 
zł, z tego dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
wynosi 22,6 mln zł. (MF, RED)

Świerki  
jadą w polskę

Sadzonki świerka pospo-
litego ze słynącego z tego 
drzewa Nadleśnictwa Wisła 
wyruszyły do upraw do-
świadczalnych w kilku nad-
leśnictwach w Polsce.

Istebniańskie świerki, ro-
snące w Nadleśnictwie Wisła, 
słyną daleko poza granicami 
kraju. Znane są z tego, że 
osiągają po 40 metrów wy-
sokości, a drewno jest pro-
ste i wytrzymałe. Przed stu 
laty były wykorzystywane 
na maszty wielkich okrętów 
żaglowych. Nadleśnictwo 
od lat starannie selekcjonuje 
i przechowuje nasiona świer-
ka wcale nie tak pospolitego, 
jakby mogło wynikać z na-
zwy. Z tego względu chętnie 
zapraszane jest do udziału 
w pracach badawczych.

Jak informuje Nadle-
śnictwo, obecnie zostało 
zaproszone do współpracy 
z Instytutem Badawczym 
Leśnictwa. Jednostka ma 
wielki wkład w rozwój nauk 
przyrodniczo-leśnych, zajmu-
je się poszerzaniem wiedzy 
o lesie, przyczyniając się do 
optymalizacji gospodarki 
leśnej. Jednym z projektów 
badawczych Instytutu jest 
„Program ochrony różno-
rodności biologicznej i ho-
dowli selekcyjnej drzew na 

lata 2011-2035”. Zakłada on 
m.in. testowanie potomstwa 
rodzimych gatunków drzew 
leśnych, a jednym z uczest-
ników zostało właśnie Nad-
leśnictwo Wisła.

W ramach programu 
Nadleśnictwo wyhodowało 
sadzonki świerka pospo-
litego z nasion pochodzą-
cych z drzew o najlepszych 
cechach genetycznych. 
Sadzonki trafiły już na 
uprawy doświadczalne do 
nadleśnictw: Lutowiska, To-
maszów Lubelski, Włoszczo-
wa i Piotrków. Wyniki badań 
z tych upraw posłużą do mo-
nitorowania i oceny cech 
drzewek, co z kolei zostanie 
wykorzystane w przyszłości 
do wyboru najlepszego ma-
teriału sadzeniowego pod 
względem jakościowym, 
zdrowotnym i wymiarowym 
dla danych warunków wyni-
kających z położenia geogra-
ficznego.

P rzed  wyruszen iem 
w Polskę pracownicy Nadle-
śnictwa Wisła wraz z przed-
stawicielami Wydziału 
Leśnego Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie pod 
przewodnictwem prof. Kin-
gi Skrzyszewskiej dokładnie 
zaetykietowali 35 tys. sadzo-
nek. (HK)
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testy autoBusu elektrycZnego

Miejski Zakład Komunikacyjny na ulicach Bielska-Białej testuje do 
końca września autobus elektryczny marki Mercedes-Benz eCitaro. 
Pierwszy testowy pojazd obsługuje linie nr 1, 6, 7, 8, 12 oraz 24. Dy-
rekcji zależy, aby wypróbować autobus w bardzo różnych warunkach, 
także na ulicach z wąskimi zakrętami i o charakterze wyraźnie gór-
skim, a więc z dużymi podjazdami.
Mercedes eCitaro jest w pełni niskopodłogowym autobusem klasy 
maxi o długości 12 metrów. Posiada zestaw baterii o łącznej pojem-
ności 243 KWh, a napęd zapewniają dwa silniki elektryczne mocowane 
w piastach kół o mocy 250 koni mechanicznych. Testowy autobus 
może zabrać łącznie 82 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. 
Siedem siedzeń dostępnych jest z poziomu niskiej podłogi. (RED)

Na tylnych ścianach nowych autobusów umieszczono zielony napis „CNG czysty napęd”.
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