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Modernizowane drogi dobrze służą
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Gmina z programem renowacji
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pOŻytecZne inicjatywy miesZkańców

str.  12

Letnie Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich prze-
prowadzone zostały na kompleksie Skalite w Szczyrku. 
Rywalizowali tu niemal wszyscy czołowi skoczkowie, któ-
rzy pomimo wymagającej aury i braku kibiców zadbali o 
wysoki poziom sportowy zawodów. Jeden z medali, dzię-
ki świetnej formie Kingi Rajdy, pozostał wśród zdobyczy 
miejscowego Sokoła.
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Na zakończenie sezonu
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OchrOnić seniOrów

W czwartek 8 październi-
ka premier Mateusz Mora-
wiecki powołał Stanisława 
Szweda na sekretarza stanu 
w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej, od razu 
wyznaczając jeden z ważniej-
szych obszarów walki z pan-
demią – ochronę seniorów.

Jak przypomina Stanisław 
Szwed, poseł z naszego re-
gionu, podobną tematyką, tzn. 
sprawami senioralnymi, zajmo-
wał się również w poprzednim 
rządzie, wtedy w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. – Obecnie jednak 

dochodzą nowe wyzwania 
związane z pandemią. Właśnie 
osoby w starszym wieku są 
najbardziej narażone na skutki 
koronawirusa – mówi wicemi-
nister. W dalszym ciągu będzie 
także odpowiedzialny za zada-
nia związane z ubezpieczenia-
mi społecznymi, przybędzie mu 
też piecza nad departamentami 
pomocy i integracji społecznej 
oraz ekonomii społecznej i so-
lidarnej.

Poseł Prawa i Sprawiedli-
wości podkreśla, że prioryte-
tem staje się ochrona seniorów, 
którzy często zmagają się z róż-
nego rodzaju schorzeniami. – 

Zależy nam na zmobilizowaniu 
wszystkich, aby zadbali szcze-
gólnie o tę grupę społeczną. 
W trosce o ich bezpieczeństwo 
przygotowaliśmy kampanię pod 
hasłem #BezpiecznySenior – 
wyjaśnia.

Akcja ma przede wszystkim 
przypominać o podstawowych 
zasadach – dobrze już znanych 
– które pozwolą ograniczać 
wzajemne zarażanie się ludzi 
w Polsce, a więc dezynfekcji, 
dystansie i noszeniu maseczki, 
a dodatkowo korzystaniu z bez-
płatnej aplikacji Stop Covid – 
ProteGO Safe. Niezależnie od 
tego, co myślimy o ogranicze-

niach, wirusolodzy podkreślają 
ich skuteczność.

W odniesieniu do seniorów 
te zasady muszą jednak ozna-
czać ograniczanie kontaktów 
z nimi. – Zdajemy sobie spra-
wę, że to spore wyrzeczenie, ale 
unikajmy osobistych spotkań. 
Zamiast tego zadzwońmy, prze-
prowadźmy wideorozmowę. 
Zaproponujmy pomoc w zro-
bieniu zakupów, wyprowadze-
niu psa. To czasem drobne, ale 
naprawdę ważne wsparcie – 
wskazuje Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej.

Dlatego na powrót wpro-
wadzono zasady, które ograni-

czają ryzyko zakażenia – m.in. 
godziny dla seniora w skle-
pach. Od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10-12 w sklepach, 
drogeriach i aptekach zakupy 
mogą zrobić jedynie osoby po-
wyżej 60. roku życia. Oprócz 
tego zaostrzono zasady epi-
demiczne w domach pomocy 
społecznej i placówkach opie-
ki, maksymalnie ograniczając 
kontakt z osobami powyżej 70. 
roku życia.

– Wyraźnie trzeba powie-
dzieć, że głównym czynni-
kiem, który uchroni tę grupę 
jest solidarność między po-
koleniami – dodaje Stanisław 
Szwed. Stąd apel o pomocy 
osobom starszym i samotnym. 

Każdy może włączyć się w ta-
kie działanie poprzez zwykłe 
zrobienie zakupów, wykupie-
nie leków w aptece czy ode-
branie przesyłki na poczcie.

Jak pomagać? Ze strony 
www.premier.gov.pl/files/
files/plakat_wspieraj_senio-
ra.pdf można pobrać plakat 
#WspierajSeniora, dopisać na 
nim namiary na siebie – imię 
i numer telefonu, następnie 
powiesić w swojej okolicy 
w dobrze widocznym miej-
scu. Można też zaangażować 
się zostając wolontariuszem. 
Lista miejsc, gdzie można po-
móc, znajduje się na stronie 
www.gov.pl/web/koronawi-
rus/wolontariat.

aktualności

Z prac pOselskich

infOrmatyZacja  
w sZpitalu pediatrycZnym

Rozpoczęła się informa-
tyzacja Szpitala Pediatrycz-
nego w Bielsku-Białej, która 
wymierne korzyści przyniesie 
zarówno małym pacjentom 
oraz ich rodzicom, jak i samej 
placówce medycznej.

Proces informatyzacji 
Szpital Pediatryczny roz-
począł od zakupienia infra-
struktury teletechnicznej 
w postaci serwera, systemów 
ochrony sieci i specjalnych 
przełączników. W wyniku 
przeprowadzonego postępo-
wania przetargowego koszt 
tego zakupu wyniósł 399 
602 zł. Obecnie trwa prze-

targ dotyczący dostarczenia 
szpitalowi odpowiedniego 
oprogramowania, a wkrót-
ce ruszy przetarg na zakup 
sprzętu komputerowego.

Zaopatrzenie dziecięcej 
placówki medycznej w fa-
chową infrastrukturę, progra-
my oraz urządzenia zakończy 
pierwszą fazę informatyza-
cji. Potem przyjdzie czas na 
przeszkolenie szpitalnego 
personelu. Finałem, zapla-
nowanym na przyszły rok, 
będzie pełne wdrożenie sys-
temu e-zdrowie. – Obecnie 
funkcjonuje u nas e-recepta 
i e-skierowanie, ale system 

e-zdrowie ma dużo większe 
wymagania. Oznacza moż-
liwość wystawiania i archi-
wizowania dokumentacji 
medycznej wraz z wewnątrz-
szpitalnym obiegiem wyni-
ków badań, jak i możliwość 
elektronicznej rejestracji. 
Wprowadzenie tego syste-
mu z punktu widzenia szpi-
tala przyniesie oszczędność 
czasu, pracy oraz miejsca 
przeznaczanego obecnie na 
archiwizowanie dokumen-
tacji, której powstaje u nas 
naprawdę wiele – wyjaśnia 
Ewa Bachta, dyrektor Szpi-
tala Pediatrycznego w Biel-
sku-Białej.

Dodaje, że korzyści od-
czują również pacjenci i ich 
rodzice. Będzie możliwa 
elektroniczna rejestracja na 
wizytę w przyszpitalnych 
poradniach oraz taka sama 
rezygnacja z niej. Upraw-
nione osoby będą miały 
również wgląd do dokumen-
tacji medycznej pacjenta, 
toteż w innym szpitalu le-
karz zdoła błyskawicznie 
sprawdzić proces leczenia 
w bielskiej placówce. (SzP)

nOwa rZecZywistOŚć 
uniwersytecka

Zainaugurowany został 
kolejny rok akademicki Jawo-
rzańskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Jego formuła 
w bieżącej edycji dostosowana 
będzie do sytuacji związanej 
z pandemią.

W czwartek 1 października 
miała miejsce uroczysta inau-
guracja, która z zachowaniem 
wszelkich wymogów sanitar-
nych odbyła się w jaworzań-
skim amfiteatrze. Interesujący 
wykład „Psychologia pozytyw-
na” wygłosił dr Zbigniew Mar-
ten, naukowiec i doświadczony 
psycholog. Spotkanie środowi-
ska seniorów uświetnił występ 
Kapeli Śtudry, dzięki któremu 
wśród uczestników zapanowa-
ła radosna atmosfera.

Rok akademicki 2020/2021 
będzie różnił się od tego, 
w jakim JUTW funkcjonował 
do tej pory. – W aktualnej sy-
tuacji społecznej i zdrowotnej 
nie będziemy w stanie dzia-
łać w formule najbardziej 
potrzebnej seniorom, a więc 
tak bardzo motywujących 
ich spotkań w rówieśniczym 
gronie. Mamy jednak nadzie-
ję, że stopniowo będziemy 

wszyscy uczyli się zacho-
wań w tych zupełnie nowych 
uwarunkowaniach – mówi dr 
Anna Klinik, przewodnicząca 
Rady Programowej Uniwer-
sytetu.

By przedstawić słucha-
czom możliwie atrakcyjny 
program, organizatorzy pod-
jęli zakończone sukcesem 
rozmowy z dyrekcją Uniwer-
sytetu Otwartego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. 
Współpraca ta gwarantuje 
możliwość skorzystania z za-
sobów dydaktycznych, jakie 
przygotowuje kadra naukowa 
katowickiej uczelni. Jedno-

cześnie zapewniona zostanie 
seniorom, poprzez warsztaty 
w niewielkich grupach, pomoc 
w przystosowaniu się do wy-
kładów on-line. – Przyzwycza-
iliśmy naszych jaworzańskich 
seniorów do oferty na bardzo 
dobrym poziomie i nie chcemy 
go obniżać. Może nie będzie aż 
tak ciekawie, jak dotychczas, 
bo wartości bezpośrednich 
spotkań nic nie zastąpi. Ale 
liczymy, że zaproponowana 
formuła oraz zagadnienia oka-
żą się dla słuchaczy interesu-
jące i dzięki temu będą mieli 
w czym wybierać – dodaje dr 
Klinik. (MA)

Inauguracja kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Jaworzu odbyła się w przestrzeni amfiteatru, a wydarzenie uświetnił 
dobrze odebrany przez słuchaczy występ Kapeli Śtudry.
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STAnISłAW SzWed,
wiceminister rodziny  
i polityki społecznej:

działania rządu przy pomocy 
seniorom nie ograniczają się 
do samej kampanii. Przede 
wszystkim podejmujemy środki 
we współpracy z wojewodami 
i  samorządami, aby ochro -
nić domy pomocy społecznej, 
gdzie o zagrożeniu dla zdrowia 
i życia starszych pensjonariuszy 
ze strony koronawirusa nikogo 
chyba nie trzeba przekonywać. 
dlatego spotykam się z wojewo-
dami i ich zastępcami odpowie-
dzialnymi za funkcjonowanie 
dPS-ów, jestem z nimi w stałym 
kontakcie.

System wsparcia dla seniorów 
opiera się na działaniach wolon-
tariuszy, organizacji społecznych 
oraz samorządów i państwa. Rząd  
przeznacza dodatkowo ponad 400 
mln zł dla domów pomocy spo-
łecznej i innych ośrodków wspar-
cia na zabezpieczenia sanitarne 
oraz wsparcie pracowników tych 
placówek. Rozpoczynamy też ko-
lejny program „Wspieraj Seniora”. 
Przeznaczamy kolejne 100 mln zł 
na wsparcie seniorów po 70. roku 
życia – na usługi, które pozwolą 
seniorom pozostać w domu. 
najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo naszych seniorów, bądźmy 
solidarni tak, aby maksymalnie 
zabezpieczyć ich przed korona-
wirusem.



październik 2020

BESKIDZKA
gazeta 3

www.gazetabeskidzka.pl 

atH

ucZelnia dObrZe pOstrZegana
Z nowym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dr hab. inż. Jackiem Nowakowskim, prof. ATH rozmawiamy o wyzwaniach w czasie 

epidemii, ofercie uczelni dla studentów, gospodarki, regionu, a także o planach dalszego rozwoju.

RedAKCJA: nie tak dawno miała 
miejsce inauguracja kolejnego 
roku akademickiego. Jej charakter 
z oczywistych względów się różnił, 
bo w znacznym stopniu zrealizo-
wana została zdalnie. Poprzedziły 
ją jednak bardzo istotne zadania z 
punktu widzenia rozwoju uczelni.

JACeK nOWAKOWSKI:  Inau -
guracja była rzeczywiście 
odmienna, niż wszystkie 
pięćdziesiąt wcześniejszych 
takich uroczystości, bo epide-
mia istotnie zmieniła działa-
nie naszej uczelni. Początek 
roku nie zapowiadał tak dale-
ko idących przeciwności losu. 
Przypomnę, że ubiegły rok 
akademicki rozpoczęliśmy 
w normalnym trybie i docze-
kaliśmy się w nim naprawdę 
znaczących sukcesów inwe-
stycyjnych. W szybkim tem-
pie oddana została do użytku 
hala sportowa dla studentów. 
Obiektu tak nowoczesnego i 
funkcjonalnego bardzo dotąd 
brakowało. Podobnie brako-
wało Strefy Aktywności Stu-
denta jako miejsca, w którym 
nasi studenci mogą prowadzić 
w komfortowych warunkach 
swoją aktywność. Studenci 
sami sygnalizowali potrzebę 
stworzenia takiej strefy, aby 
móc się spotykać, korzystać 
z urządzeń multimedialnych 
i dzięki temu rozwijać zain-
teresowania i umiejętności 
– toteż jeden z budynków 
uczelni przeszedł komplekso-
wą modernizację, został dopo-
sażony, a kilka pomieszczeń 
służyć będzie studentom na 
długie lata. 

Poza tym uruchomiony zo-
stał duży projekt pozwalający 
na stworzenie laboratorium 
symulacji medycznych. Wy-
dział Nauk o Zdrowiu uzyskał 
duże środki finansowe na bu-
dowę tego obiektu. To kwe-
stia nadchodzących miesięcy. 
Największe uczelnie akade-
mickie, jak np. Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, 
kilka lat temu uruchomił ta-
kie laboratorium – jako lider 
w skali całej Polski. Można 
dzięki temu kształcić stu-
dentów w zakresie daleko 
rozumianej anatomii i rozwią-
zywania problemów chorób 
wewnętrznych. Zarówno nasi 
studenci pielęgniarstwa i ra-
townictwa medycznego, ale 
także kadra medyczna w mie-
ście i regionie, będą mogli 
z tego miejsca korzystać.

epidemia w pierwszej połowie 
roku zaskoczyła nas wszystkich. 

Jak uczelnia dostosowała się do 
nowych warunków?

Przede wszystkim epi-
demia na początku spowo-
dowała zatrzymanie pracy 
uczelni. Wynikało to zarówno 
z zewnętrznych regulacji, jak 
również naszej własnej oceny, 
a więc niemożności prowa-
dzenia zajęć, które mogłyby 
stanowić zagrożenie dla stu-
dentów oraz pracowników. Te 
początki były trudne. Śmia-
ło można powiedzieć, że na 
okres dwóch tygodni uczelnia 
właściwie zamarła pod wzglę-
dem naukowym i dydaktycz-
nym.

Natomiast nasza społecz-
ność szybko podjęła działa-
nia, które już z perspektywy 
kilku miesięcy wskazują, że 
potrafimy się zjednoczyć 
w niezwykłej sytuacji. Poza 
prowadzeniem zdalnie zajęć 
dydaktycznych, jako spo-
łeczność przeprowadziliśmy 
szereg inicjatyw, m.in. mocno 
zaangażowaliśmy się w druk 
i montaż przyłbic ochronnych 
dla służby zdrowia, a później 
również w zasadzie dla każ-
dej osoby zagrożonej. Uru-
chomiliśmy wolontariat jako 
wsparcie służby zdrowia, 
jak również pomoc w za-
kupach dla ludzi starszych 
oraz pomagaliśmy im w roz-
wiązywaniu trudności życia 
codziennego. Należy także 
wspomnieć o Ekspresie Ma-
turalnym, a więc działaniach, 
które w tym trudnym dla ma-
turzystów okresie pozwalały 
im przy naszym wsparciu 
lepiej przygotować się do 
egzaminu dojrzałości.

Uczelnia to nie tylko kształcenie 
studentów, jej działalność to w du-
żej mierze badania w wielu dzie-
dzinach. Jak epidemia wpłynęła 
na prace w laboratoriach?

Oczywiście, że rozwój epi-
demii zmienił zasady pracy. 
Z mojej inicjatywy, jeszcze 
jako dziekana Wydziału Bu-
dowy Maszyn i Informatyki, 
wszystkie badania zostały 
praktycznie wstrzymane. Nie 
widziałem możliwości współ-
pracy samych pracowników, 
jak i studentów z naszą kadrą. 
Z kolejnymi miesiącami ta ak-
tywność naukowa była jednak 
kontynuowana, zwłaszcza 
w tych obszarach, w których 
od lat jesteśmy liderami, np. 
zagadnienia wykorzysta-
nia druku 3D do regeneracji 
chrząstek nosa, prowadzone 

przez panią profesor Izabellę 
Rajzer. Również na Wydzia-
le Inżynierii Materiałów Bu-
downictwa i Środowiska trwa 
realizacja projektu, w którym 
uczelnia jest liderem zespołu 
polsko-norweskiego.

Trzeba pamiętać, że nasze 
badania mają bardzo często 
charakter służebny, tzn. pro-
wadzimy je, aby współpracu-
jące z nami przedsiębiorstwa 
m o g ł y  j e  w y k o r z y s t a ć 
w swojej codziennej prak-
tyce przemysłowej. Toteż 
cały czas kontynuujemy bli-
ską współpracę z firmami, 
przede wszystkim z nasze-
go regionu, choćby z firmą 
Polmotors, produkującą ele-
menty nadwozi samochodo-
wych według nowoczesnych 
technologii. To osiągnięcia 
na skalę światową zarów-
no wspomnianej firmy, jak 
i naszych pracowników. Co 
jasne, wszystkie te działania 
wymagały dostosowania się 
do reżimu sanitarnego. Co 
także ważne, nie zaprzesta-
liśmy jednocześnie pozy-
skiwania nowych projektów 
i środków. Od tego bowiem 
zależy, jak będzie się kształ-
tować nasza sytuacja w ko-
lejnych miesiącach i latach, 
już po – miejmy nadzieję – 
wyjściu z pandemii.

Poprzedni rok akademicki się 
zakończył, uczelnię trzeba było 
przygotować do kolejnego okre-
su nauki. Jak w tych warunkach 
przebiegła rekrutacja?

Nie ma co ukrywać, że na 
początku rekrutacji, a więc la-
tem tego roku, obawialiśmy 
się, w jaki sposób będziemy 
odbierani przy utrudnionej 
promocji uczelni, w kontak-
tach ze szkołami. W minio-
nych latach sporo ciekawych 
inicjatyw opartych było 
właśnie na bezpośredniej 
współpracy uczelni ze szko-
łami średnimi. Znani byliśmy 
z bardzo otwartego podejścia 
do szkół, wiele placówek 
z Bielska-Białej, Żywca, 
Cieszyna, Skoczowa, Ustro-
nia czy Wadowic to nasi stali 
partnerzy. Wiążą nas z nimi 
nie tylko formalne umowy, 
ale realne i cykliczne zajęcia 
laboratoryjne realizowane 
na potrzeby szkół w oparciu 
o nasze zaplecze dydaktyczne 
bądź badawcze. 

Cały czas jednak prowa-
dziliśmy promocję Akade-
mii. Od lat zapraszaliśmy 
do naszej uczelni młodzież 
ze szkół regionu w ramach 
Wydziałowych Dni Otwar-
tych, które później przero-
dziły się w Dni Otwarte całej 
uczelni. W tym roku po raz 
pierwszy były one prowa-
dzone zdalnie. Mimo takiej 
formy wydarzenie cieszyło 
się zainteresowaniem wśród 
potencjalnych studentów. To 
jeden z wielu elementów, 
które sprawiły, że proces re-
krutacji przebiegł bardzo po-
myślnie.

Uważam, że w tak trudnym 
okresie nośne okazało się tak-

że nasze hasło, które kieruje-
my do kandydatów, oparte na 
trzech „b”: blisko domu, bez-
piecznie i bezpłatnie. Toteż 
w tym roku przyjęliśmy wię-
cej studentów, i to o kilkaset 
osób – a nadal jeszcze nasze 
jednostki przyjmują kandy-
datów, bo część osób z róż-
nych powodów decyduje się 
na podjęcie studiów w tych 
rozwiązaniach, które pro-
ponuje nasza uczelnia, czyli 
zdalnie. Epidemia zatem nas 
ogranicza, utrudnia poczy-
nania – jak wszystkim – ale 
naszą działalność niezmien-
nie prowadzimy. Dążymy do 
tego, aby uczelnia była rozpo-
znawalna w regionie, a dobre 
relacje z samorządem miasta 
Bielska-Białej nastrajają opty-
mistycznie, że tak będzie.

Jakie propozycje ma dla studen-
tów Akademia?

Przede wszystkim prowa-
dzimy studia na osiemnastu 
atrakcyjnych kierunkach, 
w różnych dziedzinach. Za-
równo są to kierunki inży-
nierskie, humanistyczne, 
o charakterze ekonomiczno-
-społecznym czy też w ob-
szarze nauk o zdrowiu, jak 
ratownictwo i pielęgniarstwo. 
Niewątpliwą atrakcją studiów 
w Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Bia-
łej jest bliskość gór, takiej 
możliwości właściwie nie 
ma nikt inny w naszym kra-
ju. Oprócz wspomnianego już 

przesłania o studiach blisko 
domu, bezpiecznych i bezpłat-
nych, promujemy się również 
poprzez dobrze funkcjonujące 
koła naukowe i inne organi-
zacje studenckie. Co również 
istotne, staramy się – i mocno 
to podkreślamy – tak kształcić 
studentów, aby byli potrzebni 
na rynku pracy, dobrze przy-
gotowani, zgodnie z oczeki-
waniami pracodawców.

I cieszy nas bardzo to, że 
absolwenci opuszczający na-
szą uczelnię znajdują pracę. 
Te sygnały płyną do nas od 
samych pracodawców. Pod 
tym względem cały czas 
przed nami stoją wyzwania, 
bo na bieżąco należy wery-
fikować ofertę kierunków 
studiów w kolejnych latach 
akademickich, aby była ona 
ciekawa. Wynik rekrutacji 
wskazuje na to, że mając 
atrakcyjne kierunki studiów 
jesteśmy pozytywnie postrze-
gani przez młodzież.

na czas pandemii przypadła tak-
że konieczność wybrania nowych 
władz Akademii. Jak to zostało 
przeprowadzone?

W formule zdalnej od-
bywa się nie tylko praca 
uczelni, ale również prze-
prowadzony został właśnie 
wybór nowych władz uczel-
ni .  Przy  ograniczonych 
kontaktach i wymianie in-
formacji wybraliśmy nowy 
senat i rektora Akademii, 
który po konsultacjach ze 
społecznością akademicką 
powołał swoich współpra-
cowników, czyli prorekto-
rów, dziekanów wydziałów 
i prodziekanów. Toteż od 
początku października pra-
cujemy w prawie całkowicie 
zmienionym składzie, nie 
tylko we władzach uczelni, 
ale i wydziałów. Na pięciu 
naszych wydziałach mamy 
czterech nowych dziekanów.

Podjęliśmy także działa-
nia zmierzające do zmiany 
struktury organizacyjnej na-
szej uczelni oraz sięgnęliśmy 
po osoby, które według naszej 
oceny są najlepiej zorientowa-
ne w danych obszarach. Za-
kładam, że będzie to zespół 
przeprowadzający uczelnię 
przez najtrudniejsze dwa lata 
i pozwalający na kontynu-
ację wspólnej pracy w 4-let-
niej perspektywie.

ROzMAWIAlI:  
MIROSłAW łUKASzUK,  
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

„sOlidarnOŚć” w cZasie pandemii
W związku z gwałtownym wzrostem zagro-

żenia epidemicznego wszystkie biura Zarządu 
Regionu Podbeskidzie oraz terenowych Oddzia-
łów naszego związku aż do odwołania pracować 
będą w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

– Jesteśmy do dyspozycji związkowców te-
lefonicznie i mailowo. W sytuacjach nadzwy-
czajnych, wymagających osobistego spotkania, 
prosimy umawiać wizyty telefonicznie. Oczywi-
ście, podczas spotkań obowiązujące są maseczki 
lub przyłbice, a przy wejściu do budynku Zarzą-
du Regionu czy biur oddziałowych wymagana 
jest dezynfekcja rąk. Apelujemy też, by osoby, 
które muszą nas odwiedzić – a dotyczy to przede 
wszystkim działu prawnego – przychodziły po-
jedynczo. To niezbędne dla naszego wspólne-
go bezpieczeństwa – tłumaczy przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

Również w związku z obecną sytuacją epi-
demiczną Prezydium ZR podjęło decyzję o od-
wołaniu zaplanowanej na 21 października sesji 

sprawozdawczej XIII Walnego Zebrania Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeski-
dzie. Obrady zostaną zorganizowane wówczas, 
gdy nie będzie bezpośredniego zagrożenia zdro-
wia lub życia jego uczestników. Z tego samego 
powodu odwołane zostały wszystkie związkowe 
zebrania i szkolenia. 

młOdZi w „sOlidarnOŚci”
Pod koniec września w siedzibie skoczow-

skiego oddziału „Solidarności” odbyły się wy-
bory do Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie.

W wyborach wzięli udział członkowie or-
ganizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 
z Paged-Meble SA w Jasienicy, Summit Au-
totech Poland (Skoczów, Bażanowice), Gram-
mer Automotive Polska w Bielsku-Białej oraz 
Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji 
i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu. 
W głosowaniu wyłoniono sześcioosobowy za-
rząd oraz przewodniczącego Regionalnej Sek-
cji Młodych. Został nim Sławomir Janeczko, 
29-letni sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w bielskiej spółce Grammer Au-
tomotive Polska.

– Inicjatywa wskrzeszenia sekcji młodych na 
Podbeskidziu wyszła od Romka Kołdera z Pa-
gedu, który już kiedyś próbował organizować 
taką młodzieżówkę „Solidarności” w naszym 
regionie. Tamta inicjatywa upadła, ale chcemy 
ją reaktywować. Od początku mieliśmy pełne 
poparcie przewodniczącego podbeskidzkiej „So-
lidarności” Marka Bogusza, który uparcie zachę-
cał nas i namawiał do podjęcia tej inicjatywy. 
Wierzymy, że tym razem się uda – relacjonuje 
Sławomir Janeczko.

Jego zdaniem obecnie w „Solidarności” jest 
– delikatnie mówiąc – niedobór ludzi młodych. 
Jeśli ta tendencja się utrzyma, to związek nie-
uchronnie będzie się starzeć, aż w końcu wy-
mrze. – Jak dinozaury – śmieje się Sławek. 
Może trochę przesadza, ale wierzy, że można 
i trzeba przekonać ludzi młodych do „Solidar-
ności”. Muszą się dowiedzieć, po co są związki 
zawodowe, co oferują swym członkom, w tym 
zwłaszcza młodym pracownikom.

Najlepiej, jeśli przekonywać będą ich rówie-
śnicy. – Chcemy podejmować szereg działań 
wśród młodych ludzi i dla młodych ludzi. Wraz 
z działem promocji związku chcemy przygo-
tować kompleksową ofertę dla tych osób, 
wyliczając wszelkie korzyści. Są szkolenia, 
imprezy sportowe i rekreacyjne, programy lo-

jalnościowe i różnego rodzaju inne bonusy. 
Obok tego wszystkiego jest też, oczywiście, 
ochrona praw pracowniczych, negocjowanie 
lepszych warunków pracy i płacy, reprezen-
towanie w sprawach spornych – wylicza Sła-
womir Janeczko.

Do tego wszystkiego planuje on w większym 
stopniu zaangażować swych rówieśników w ini-
cjatywy, które sam podejmuje od dłuższego 
czasu – działania charytatywne i patriotyczne. 
Pierwszy tego rodzaju pomysł już jest realizo-
wany wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywnych 
Polaków – akcja „Pieluszka dla maluszka”. 
– Zbieramy jednorazowe pieluchy, artykuły 
higieniczne i zabawki dla najmłodszych miesz-
kańców bielskiego Domu Matki i Dziecka. Moż-
na je przynosić m.in. do siedziby podbeskidzkiej 
„Solidarności”. W grudniu wszystkie uzbierane 
przez nas rzeczy weźmie św. Mikołaj i zaniesie 
do maluchów – tłumaczy Sławomir Janeczko 
założenia akcji, w którą po raz pierwszy zaan-
gażować się mają członkowie podbeskidzkiej 
Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”.

– Bez młodych członków „Solidarność” będzie się sta-
rzeć, aż w końcu wymrze jak dinozaury – śmieje się 
Sławomir Janeczko, szef podbeskidzkiej Sekcji Młodych.

kOnkurs „pracOdawca 
prZyjaZny pracOwnikOm”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” roz-
poczęła trzynastą edycję konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”.

Celem konkursu jest promowanie praco-
dawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu 
dobrych praktyk w zakresie przestrzegania prze-
pisów prawa pracy, w szczególności poprzez 
stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawodowe. Kandyda-
tów zgłaszają podstawowe jednostki organiza-
cyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują 
prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dia-
log społeczny. Certyfikatem można się posługi-
wać przez okres trzech lat od daty przyznania. 
Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą 
ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu 
po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.

Przypomnijmy, że wśród laureatów po-
przednich edycji tego prestiżowego konkursu 
były takie firmy z naszego regionu, jak Gru-
pa Żywiec SA, bielskie spółki Nemak Poland, 
Bulten Polska, Bielska Fabryka Obuwia Befa-
do i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 
a także spółki z Czechowic-Dziedzic – Lotos 
Terminale, Lotos Biopaliwa i Walcownia Metali 
„Dziedzice”.

Na stronie internetowej Komisji Krajowej 
NSZZ „S” znaleźć można dokumenty do po-

brania (w tym regulamin z załącznikami) oraz 
listę laureatów wszystkich edycji konkursu „Pra-
codawca Przyjazny Pracownikom". Zgłoszenia 
do tegorocznej edycji konkursu rozpatrywane 
będą według kryteriów określonych w załącz-
niku nr 2 do regulaminu – przez Komisję Cer-
tyfikacyjną pod przewodnictwem Piotra Dudy, 
przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”.

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do re-
gulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność”, Wały Piastow-
skie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certy-
fikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 
lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@
solidarnosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 
2020 roku.



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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finał kOnkursu „narOdZiny 
sOlidarnOŚci”

Rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs 
Edukacyjny „Narodziny Solidarności – Sierpień 
’80”, którego organizatorem był Regionalny Ośro-
dek Kultury w Bielsku-Białej we współpracy m.in. 
z Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, Śląskim 
Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, 
a także Instytutem Pamięci Narodowej. Honorowy 
patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Marsza-
łek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, 
Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Prze-
wodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” Marek Bogusz.

Konkurs, adresowany do ósmoklasistów ze 
szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów 
szkół ponadpodstawowych z województwa ślą-
skiego, zorganizowany został dla uczczenia 40. 
rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. – Celem 
naszego konkursu było zapoznanie uczniów z hi-
storią i dziedzictwem „Solidarności”, przybliżenie 
i upamiętnienie uczestników wydarzeń z Sierp-
nia’80, krzewienie takich wartości, jak wolność, 
solidarność, patriotyzm. Wierzę, że inicjatywa ta 
uzmysłowi młodym ludziom znaczenie ruchu, któ-
ry doprowadził do przełomu politycznego i histo-
rycznych zmian w naszej ojczyźnie  – tłumaczy 
Joanna Paciecha, pomysłodawczyni i główna or-
ganizatorka tego konkursu.

Mimo sytuacji pandemii na konkurs nadesła-
nych zostało kilkadziesiąt prac z różnych zakątków 
woj. śląskiego. Jurorzy – przedstawiciele Regional-
nego Ośrodka Kultury, Śląskiego Centrum Wol-
ności i Solidarności, Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz podbeskidzkiej „Solidarności” – pracując 
zdalnie po długiej dyskusji wyłonili zwycięzców.

W kategorii plakatu w młodszej grupie wie-
kowej (najstarsze klasy szkół podstawowych) 
pierwsze miejsce zajęła Barbara Stasica (Miej-
skie Centrum Kultury w  Żywcu), a dwa kolejne 
uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu: 
Barbara Durkalec i Aleksandra Cisek.

W grupie starszej (szkoły średnie) najwyżej 
ocenione zostały plakaty, których autorami były: 
Karolina Bąk (Zespół Szkół nr 6, Jastrzębie-Zdrój), 
Martyna Myszka (I Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika, Żywiec), Paulina Kocańda (I 
Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasiń-
skiego, Dąbrowa Górnicza) i Karolina Murańska 
(Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształ-
cących im. Józefa Piłsudskiego, Żywiec).

W kategorii prezentacji multimedialnych 
w młodszej grupie wiekowej nagrodzono tylko 
jedną pracę – prezentację, wykonaną przez Igo-
ra Bardyńskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Żywcu. Z kolei w kategorii starszej pierwsze 
miejsce zdobyli ex aequo Kacper Białożyt (Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
im. Marii Konopnickiej w Milówce) oraz Zofia 
Świętochowska (I Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Smolenia w Bytomiu). Kolejne miejsca zajęli 
Weronika Kowalczyk (I Liceum Ogólnokształcące 
im. Leona Kruczkowskiego w Tychach) i Miłosz 
Latos (I Liceum Ogólnokształcące  im. Waleriana 
Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Na-
grody dla laureatów, ufundowane m.in. przez 
podbeskidzką „Solidarność”, z powodu obecnej 
sytuacji pandemicznej zostaną przekazane za 
pośrednictwem poczty.

spacer Ze „spacerOwnikiem”
W połowie października odbył się pierwszy 

spacer ulicami Bielska-Białej szlakiem miejsc 
związanych z historią podbeskidzkiej „Soli-
darności”. Zorganizowany on został w ramach 
promocji publikacji „Spacerownik Bielski”, 
wydanej przez stowarzyszenie „Podbeskidzie 
Wspólna Pamięć”.

– Był to pierwszy taki spacer, będący dla 
mnie sprawdzianem, jak „Spacerownik” zosta-
nie przyjęty przez członków stowarzyszenia, 
w tym szczególnie dawnych działaczy podbe-
skidzkiej „Solidarności”. Była to także okazja, 
by przetestować tę trasę oraz – korzystając z do-
świadczenia koleżanek i kolegów – uzupełnić 
dotychczasową wiedzę na temat poszczególnych 
miejsc związanych z dziejami bielskiej „Soli-
darności” – tłumaczy Artur Kasprzykowski, 
autor „Spacerownika Bielskiego” i organiza-
tor spaceru.

Wędrówka rozpoczęła się od siedziby pod-
beskidzkiej „Solidarności” z lat 1989-92 przy 
ul. Partyzantów 59. Później na spacerowym 
szlaku były m.in. pomnik Adama Mickiewicza 
w Parku Włókniarzy (miejsce niezależnych 
demonstracji w 1968 i 1981 roku), siedzi-
ba związku z 1981 roku przy ul. 1 Maja 45, 
dawne zakłady „Befama” przy ul. Powstań-
ców Śląskich, gdzie w trakcie tzw. kryzysu 
bydgoskiego w marcu 1981 roku mieściła się 
centrala Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego, gmach Teatru Polskiego – miejsce 
charytatywnej aukcji dzieł sztuki na rzecz 
„Solidarności’ w styczniu 1981 roku i świa-
towej prapremiery sztuki Karola Wojtyły „Je-
remiasz” w grudniu tego samego roku, a także 
dwa budynki przy ul. Bohaterów Warszawy: 
w pierwszym, pod numerem pięć, odbyło się 
pierwsze założycielskie zebranie podbeskidz-
kiej „Solidarności” we wrześniu 1980 roku, 
w drugim – przy ul. Bohaterów Warszawy 
2 – była w 1980 roku pierwsza siedziba na-
szego związku. – To tylko mała część z po-
nad trzydziestu miejsc, związanych z historią 
bielskiej „Solidarności”, które zostały opisane 
w „Spacerowniku”. Kolejne pokażemy pod-
czas następnych spacerów, które będziemy 
organizować, gdy miną już sanitarne ogra-
niczenia, związane z pandemią – zapowiada 
Bogdan Szozda, prezes Stowarzyszenia „Pod-
beskidzie Wspólna Pamięć”.

„Spacerownik Bielski. Śladami »Solidarno-
ści« lat 1980-1990 w Bielsku-Białej” autorstwa 
Artura Kasprzykowskiego jest przewodnikiem 
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 mło-
dzieży szkolnej, uczestniczącej w konkursach 
historycznych, grach ulicznych i prelekcjach, 
jak również do osób dorosłych, w tym także 
uczestników zmagań o wolną Polskę, działaczy 
opozycji antykomunistycznej.

„Spacerownik” został wydany staraniem Sto-
warzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” 
przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej, Regionalnego Ośrodka Kultury w Biel-
sku-Białej oraz Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”.

 zwycięski plakat w kategorii młodszych uczestników 
autorstwa Barbary Stasicy z Żywca.

Zmarł prOf. jóZef wranik
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado-

mość, że 11 października 2020 r. w Nowej 
Soli zmarł w wieku 81 lat nasz kolega śp. 
Józef Wranik.

W latach 1974-82 był pracownikiem 
naukowym Filii Politechniki Łódzkiej 
w Bielsku-Białej (dzisiejszej Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej), założycielem i pierw-
szym przewodniczącym „Solidarności” w tej 
uczelni. Był także – jako bezpartyjny radny 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-
-Białej – członkiem specjalnej komisji, powoła-
nej w listopadzie 1980 r. do zbadania zarzutów 
stawianych przez „Solidarność” urzędnikom 
i działaczom partyjnym w woj. bielskim.

13 grudnia 1981 r. został internowany, 
w obozie przebywał do 22 lipca 1982 r. 
W grudniu tego samego roku wraz z rodziną 
wyemigrował do Niemiec.

W wolnej Polsce był profesorem nadzwy-
czajnym Wydziału Budownictwa w Wyższej 
Szkole Inżynierskiej w Opolu, następnie 

profesorem Uniwersytetu Zielonogórskie-

go (Instytut Budownictwa Zakład Konstruk-
cji Budowlanych).

Za swą działalność został uhonorowany 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem 
Wolności i Solidarności (w 2019 r.) i Meda-
lem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości (w 
2020 r.).

Pogrzeb śp. prof. Józefa Wranika odbył się 
17 października w Gliwicach.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Pa-
nie…
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dyspOZytOrnia cZasOwO ZOstaje
Przynajmniej przez 3 kolejne lata dyspozytornia pogotowia ratunkowego pozostanie w Bielsku-Białej.  

To sukces regionu, bo według planów miała zostać przeniesiona do Katowic.

Dyspozytornia Bielskie-
go Pogotowia Ratunkowego 
będzie dalej funkcjonować 
w Bielsku-Białej przez naj-
bliższe 3 lata. Jednak od 
początku przyszłego roku 
będzie nią zarządzać Śląski 
Urząd Wojewódzki w Kato-
wicach. Starosta bielski An-
drzej Płonka, przy wsparciu 
wszystkich samorządów z re-
gionu, od początku walczył 
o utrzymanie dyspozytorni 
w stolicy Podbeskidzia. We-
dług ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, od 
2028 r. w każdym wojewódz-
twie ma działać tylko jedna 
dyspozytornia medyczna, za 
wyjątkiem województw ślą-
skiego i mazowieckiego, gdzie 
w związku z liczbą mieszkań-
ców mają zostać utworzone 
2 DM.

Rada Społeczna Bielskie-
go Pogotowia Ratunkowego 
pozytywnie zaopiniowała już 
bezpłatne użyczenie pomiesz-
czeń dyspozytorni dla Urzędu 
Wojewódzkiego, zgodę na to 
musi wyrazić jeszcze Zarząd 
Powiatu Bielskiego. Korzysta-
jący z użyczenia ma pokrywać 
bieżące koszty utrzymania, 

a więc eksploatację i obsłu-
gę informatyczną.

Jak na razie ustalono, taki 
stan rzeczy ma się utrzymy-
wać do końca 2023 r. Potem 
dyspozytorzy mają przenieść 
się do nowej dyspozytorni, 
która jeszcze nie powstała. 
Takie rozwiązanie jako osta-
teczne nie zadowala staro-
sty. – To jednak dobry czas 
przejściowy, żeby pokazać 
mocodawcom, jak wygląda 
sytuacja w województwie 

śląskim. Dotyczy to zwłasz-
cza jego południowej części, 
w praktyce będziemy w sta-
nie przekonać się czy w ogóle 
można dysponować karetkami 
bez znajomości terenu. Liczę 
więc, że ostateczna decyzja 
zostanie ponownie przemy-
ślana – mówi starosta.

Andrzej Płonka podkre-
śla, że obawy samorządów 
z południa województwa są 
oparte na mocnych podsta-
wach. – Z samym sygnałem 

w terenie górskim różnie 
bywa, często zanika. W takich 
okolicznościach nie ma czasu 
na pomyłki ze strony dyspo-
zytorów – mówi. Sceptyczny 
od początku wobec rozwiązań, 
forsowanych przez Minister-
stwo Zdrowia jest dyrektor 
Bielskiego Pogotowia Ratun-
kowego Wojciech Waligóra. – 
To jest tylko powierzchowne 
załatwienie sprawy, dyspozy-
tornia powinna na stałe zostać 
w Bielsku-Białej. Różne są 

sytuacje, szczególnie teraz, 
gdy walczymy z pandemią 
koronawirusa. Dyspozytor 
powinien mieć swoje zaplecze 
na miejscu – mówi Wojciech 
Waligóra, który sam przez 
wiele lat pracował jako dys-
pozytor.

Na razie z 24 dyspozyto-
rów Bielskiego Pogotowia 
Ratunkowego przejście do 
nowego pracodawcy zade-
klarowało 13 osób, w tym 3 
emerytów. Kierunek zmian, 

przyjęty przez Ministerstwo 
Zdrowia, zakłada koncentra-
cję dyspozytorni medycznych 
i tworzenie dużych rejonów 
operacyjnych. W ciągu ostat-
nich lat z ponad 330 dyspozy-
torni w całym kraju obecnie 
działa 39. Docelowo ma ich 
być 18. Jedno stanowisko 
dyspozytorskie ma przypadać 
na każde rozpoczęte 200 tys. 
mieszkańców. Ale wojewo-
da może to zmienić, zgodnie 
z potrzebami. (MF)

AndRzeJ PłOnKA,
starosta bielski:

Cieszymy się, że nasze starania 
o pozostawienie dyspozytorni 
na miejscu w Bielsku przyniosły 
efekt. Wprawdzie już nie nasze 
służby będą nią zarządzać, ale 
najważniejsze, że pozostanie ze-
spół, który najlepiej orientuje się 
w lokalnej specyfice naszego re-

gionu. Właśnie na ten argument 
powoływaliśmy się, broniąc przed 
przenosinami. Teren górzysty, z 
wieloma wąskimi drogami, licz-
nymi przysiółkami o podobnych 
nazwach – to wymaga dobrej 
znajomości regionu. Od początku 
podkreślaliśmy, że nie da się z Ka-
towic dobrze kierować dojazdem 
do pacjenta, gdy liczy się każda 
minuta.
Uważamy, że to rozwiązanie 
tymczasowe, zależy nam, aby 
dyspozytornia na stałe tutaj 
funkcjonowała. dlatego w dal-
szym ciągu będziemy zabiegali 
o trwałe rozwiązanie tej kwestii. 
nie kończymy tematu, liczę, że 
w tym czasie będzie okazja do 
spotkań i rzeczowego nakreśle-
nia rozwiązania z korzyścią dla 
zdrowia mieszkańców naszego 
regionu.

kOlejna drOga pOwiatOwa

Rozpoczęła się rozbudowa drogi 
powiatowej w gminie Jasienica od mo-
stu w Międzyrzeczu Dolnym do ronda 
w Mazańcowicach.

Przebudowa drogi doszła do skutku 
dzięki dofinansowaniu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego w wysokości 3,5 mln zł. – 
Zabiegaliśmy o dofinansowanie, aby 
wspólnie z Gminą Jasienica doprowa-
dzić przebudowę drogi do skutku – wy-
jaśnia starosta bielski Andrzej Płonka. 
– Postanowiliśmy, że jako Gmina Ja-
sienica dołożymy się do wydatków, 
bowiem z tej trasy często korzystają 
również nasi mieszkańcy, stanowić ona 
będzie również dojazd do Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej 
– mówi Janusz Pierzyna, wójt gmi-
ny Jasienica.

Całość ma kosztować 8 266 194,40 
zł, a więc mniej, niż pierwotnie zakła-

dano. Dlatego też budżety zarówno 
Powiatu Bielskiego, jak i Gminy Jasie-
nica dołożą blisko 2,288 mln zł. Nowa 
trasa będzie łączyła przebudowaną już 
w ubiegłych latach drogę powiatową 
z Ligoty do Międzyrzecza Dolnego. 
Na wysokości terenów rekreacyjno-
-sportowych powstało wtedy rondo, 
zmodernizowano również odcinek do 
rzeki wzdłuż ogrodzenia boiska. I wła-
śnie drogę od tego miejsca do ronda 
w Mazańcowicach obejmą obecnie 
prowadzone prace, łącznie ok. 2,7 km.

Zakres robót przewiduje poszerze-
nie jezdni na całym jej odcinku do 6, 
a miejscami 7 metrów. Oprócz tego po-
wstaną pobocza szerokości 2 m, które 
znacznie poprawią bezpieczeństwo 
pieszych. Na całej długości będzie też 
nowy rów odwadniający. Przy okazji 
w okolicy ronda w Mazańcowicach 
powstanie kanał deszczowy. (R)

nowa trasa będzie łączyła przebudowaną już w ubiegłych latach drogę z ligoty do Między-
rzecza dolnego.
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dwie sZkOły na finisZu
Kończą się dwie duże moderniza-

cje w placówkach oświatowych po-
wiatu bielskiego. Znacznie podniosą 
one warunki nauki.

Bielskie Starostwo Powiatowe 
w podlegających mu placówkach 
– Szkole Mistrzostwa Sportowego 
Szczyrk im. Polskich Olimpijczy-
ków z siedzibą w Buczkowicach 
oraz sali gimnastycznej „Sokół” 
w Czechowicach-Dziedzicach – 
przeprowadza gruntowne termo-
modernizacje. Zaawansowanie 
robót w obu lokalizacjach wynosi 
ok. 90 proc., wykonawca ma czas 
do końca marca 2021 r. – Z roku na 
rok poprawiamy warunki nauczania 
w podlegających nam placówkach 
oświatowych. To ważne, aby stan 
techniczny budynków umożliwiał 
ich funkcjonowanie przez wiele 
dziesięcioleci. Na inwestycję pozy-
skaliśmy środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – wyjaśnia 

starosta bielski Andrzej Płonka. 
Koszt całości to ok. 900 tys. zł.

W Buczkowicach modernizacja 
objęła szkołę i internat. W budynku 
szkolnym ocieplono ściany i dach, 
wymienione zostały drzwi zewnętrz-
ne. W drugim obiekcie pojawił się 
nowy dach, który także zostanie 
ocieplony. Ważnym elementem in-
westycji była przebudowa kotłowni, 
dzięki której placówka z ogrzewania 
węglem przeszła na gaz. Oba obiekty 
mają nową elewację.

– Wszędzie mamy już ogrzewa-
nie gazowe, co oznacza oszczędno-
ści w przyszłości, ale też czystość, 
ponieważ odpada wynoszenie popio-
łu. Co ważne dla nas, pokazujemy 
młodzieży, że stawiamy na ekologię 
– mówi Jarosław Konior, dyrektor 
placówki. Kompleks przy ul. Grun-
waldzkiej w Buczkowicach, który 
w zeszłym roku doczekał się hali 
sportowej z prawdziwego zdarzenia, 
zyskał też wizualnie. Wszystkie bu-

dynki są w tej samej kolorystyce, na 
elewacji głównego obiektu pojawiło 
się logo szkoły i powiatu bielskiego.

Oszczędniej i przyjaźniej dla 
środowiska naturalnego będzie 
także po przeprowadzeniu remon-
tu w sali gimnastycznej przy ul. 
Krasińskiego w Czechowicach-
-Dziedzicach. Z obiektu korzystają 
głównie uczniowie powiatowego 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Skłodowskiej-Curie. Tam tak-
że ocieplone zostały ściany i dach, 
zmodernizowane zostaną elementy 
systemu grzewczego.

Szczyrkowski SMS im. Polskich 
Olimpijczyków kształci młodzież 
w sportach zimowych. Po 20 latach 
działalności może pochwalić się aż 
16 olimpijczykami. Oprócz skocz-
ków narciarskich placówka szkoli 
także w biegach narciarskich, kombi-
nacji norweskiej, konkurencjach alpej-
skich i snowboardzie. W budynkach 
w Buczkowicach już od lat 70. XX w. 
działała szkoła leśna, a potem szkolne 
schronisko młodzieżowe. (MF)
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gmina bestwina

jesZcZe jeden Zabytek
Kolejna zabytkowa kapliczka w gminie Bestwina 

przejdzie konserwatorską renowację.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski, zo-
stało zlecone wykonanie grun-
townych prac restauracyjnych 
i konserwatorskich kapliczki 
przydrożnej „Figura Chrystusa 

na postumencie” z 1814 r. Fi-
gura stoi u zbiegu ulic Stefana 
Kóski i Walentego Furczyka 
w Kaniowie.

Prace obejmą wykonanie 
dokumentacji stanu zacho-

wania, usunięcie wstawek, 
zacierek i łat cementowych, 
doczyszczenie powierzch-
ni kamienia z wtórnych na-
warstwień, fałszywej patyny 
i przemalowań. Następnie 
zostanie wykonany zabieg 
odsolenia piaskowca, cało-
ściowa impregnacja wzmac-
niająca kamień preparatem 
krzemoorganicznym, skleje-
nie pękniętych elementów, 
rekonstrukcja form architek-
tonicznych i rzeźbiarskich, 
scalenie kolorystyczne jego 
powierzchni, wzmocnienie 
struktury poprzez wykonanie 
zabiegu końcowej impregna-
cji oraz hydrofobizacji. Prace 
zakończą się sporządzeniem 
dokumentacji opisowej i foto-
graficznej.

Całość kosztować będzie 
36 tys. zł, renowacja zakoń-
czy się do połowy przyszłe-
go roku, gdy zdemontowana 
na czas konserwacji figura 
wróci na swoje miejsce. 

Prace wykona Pracownia 
Konserwacji Dzieł Sztuki 
z Mikołowa, znana z wcze-
śniejszych zabytkowych 
renowacji, m.in. we wnę-
trzu kościoła w Bestwinie, 
a także kapliczki przydrożnej 
św. Jana Nepomucena przy 
ul. Kościelnej w Bestwinie, 
wpisanej do Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Zabytka-
mi, podobnie jak obecnie 
remontowany krzyż.

Program ten zawiera więcej 
pozycji, umiejscowionych na 
terenie całej gminy. Zgodnie 
z założeniami w najbliższych 
latach wszystkie tego typu 
zabytki sakralne zostaną od-
nowione pod nadzorem konser-
watora zabytków. O kolejności 
decyduje zarówno ich kulturo-
wa wartość, jak i bardziej przy-
ziemne względy, np. prawny 
dostęp do kapliczek. Część 
z nich bowiem usytuowana 
jest na terenach prywatnych, 
czasami spornych. (R)
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ARTUR BenIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

na terenie naszej gminy mamy 
przynajmniej kilkanaście zabyt-

kowych kapliczek, które są nie 
tylko miejscem modlitw wier-
nych naszych parafii, ale mają 
również wartość kulturową. zo-
stały wpisane do Gminnego Pro-
gramu Opieki nad zabytkami i 
sukcesywnie poddajemy je reno-
wacji. zależy nam bowiem, aby 
zachować to świadectwo wiary, 
ale też kultury materialnej na-
szej gminy. Toteż zamierzamy 
systematycznie przeprowadzić 
renowację wszystkich tego typu 
obiektów zabytkowych, kapli-
czek i krzyży przydrożnych.

remOnt gOk-u

Wykorzystując mniejszą 
aktywność użytkowników, 
wynikającą z ograniczeń 
związanych z pandemią, 
w siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Bestwinie prze-
prowadzono remont.

– W tym roku wiele im-
prez i zajęć się nie odbyło. 
Ośrodek więc miał pewne 
związane z tym oszczędności 
w stosunku do tegorocznych 
planów. Zadecydowaliśmy, 
aby wykorzystać pieniądze na 
poprawę stanu technicznego 
obiektu – wyjaśnia Artur 
Beniowski, wójt gminy Be-
stwina.

Prace objęły pokrycie po-
łaci dachu na powierzchni 
około 500 mkw., wymianę 
rynien, naprawę obróbek 
blacharskich z malowaniem, 
naprawę kominów, wymia-
nę betoników odgromów, 
a także wymianę pieca oraz 
armatury centralnego ogrze-

wania. Obiekt GOK-u grun-
towny remont po raz ostatni 
przechodził w latach 2004-
2006. Tymczasem jego stan 
ulegał stopniowemu pogor-
szeniu, we znaki dawały się 
zwłaszcza przeciekający dach 
i notoryczne problemy z cen-
tralnym ogrzewaniem.

– Biorąc pod uwagę funk-
cję, jaką pełni Ośrodek, oraz 
ilość osób korzystających 
z oferty kulturalnej, należało 
poprawić stan techniczny bu-
dynku. Toteż bieżący remont 
potraktowaliśmy bardziej ca-
łościowo i trwale. Mam na-
dzieję, że przez kolejne lata 
budynek będzie dobrze służył 
naszej społeczności, korzy-
stającej z oferty Gminnego 
Ośrodka Kultury – dodaje 
wójt. 

Prace kosztowały 80 tys. 
zł, w całości pochodziły z do-
tacji celowej budżetu Gminy 
Bestwina. (Sl)

OdsZedł herbert sZeliga
Herbert Szeliga, zasłużony 
dla Janowic i całej gminy 
Bestwina strażak, odszedł 
w wieku 63 lat. – To duża 
strata dla naszej społeczności 
– mówi wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski.

Herbert Szeliga urodził się 
w Rudzie Śląskiej, do Ochot-
niczej Straży Pożarnej wstąpił 
w 1981 r. Od tamtego czasu 
pełnił wiele ważnych i odpowie-
dzialnych funkcji, m.in. 20 lat 
był skarbnikiem OSP Janowice, 
a w 2006 r. został wiceprzewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej 
Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Bestwinie i człon-
kiem Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP w Bielsku-Białej. 
W 2011 i 2016 r. wybierany był 
na stanowisko prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Bestwinie, a w 2016 r. został 
wiceprezesem Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Biel-
sku-Białej. Przewodniczył Ka-

pitule Medalu „Zasłużony dla 
Ochotniczego Pożarnictwa Po-
wiatu Bielskiego”, zasiadał rów-
nież w Komisji ds. Odznaczeń 
ZOP ZOSP RP w Bielsku-Bia-
łej. Był wielokrotnie nagradzany 
najważniejszymi odznaczenia-
mi strażackimi, a także Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Współpracownicy podkre-
ślają, że pod jego kierownic-
twem nastąpił dynamiczny 
rozwój gminnych jednostek 
OSP: zakup wozów bojowych, 
remont Domów Strażaka, na-
pływ nowych członków do 
OSP i MDP, sukcesy straża-
ków w ogólnopolskich zawo-

dach i konkursach. Dużą wagę 
przywiązywał do wysokiego 
poziomu wyszkolenia stra-
żackiego nie tylko w wymia-
rze podstawowym, ale także 
w kierunku ratownictwa me-
dycznego i technicznego.

Angażował się również 
w sprawy swojej lokalnej 
społeczności: w organizację 
i zabezpieczenie gminnych 
imprez, w szczególności Ja-
nowickich Sianokosów, Jano-
wickiego Rajdu Rowerowego, 
dożynek. Wzorowo współ-
działał z władzami samorzą-
dowymi gminy i powiatu oraz 
z Państwową Strażą Pożarną. 
Zaangażował się w budowę 
kościoła i plebanii parafii św. 
Józefa Robotnika w Janowi-
cach. Zawsze profesjonalny, 
uśmiechnięty i życzliwy, sta-
nowił przykład zwłaszcza dla 
najmłodszych adeptów pożar-
nictwa. W pracy zawodowej 
aktywnie reprezentował zało-
gę w drukarni „Engas”, dba-
jąc o interesy pracowników, 
przede wszystkim zaś osób 
niepełnosprawnych. (Sl)

prZebudOwa trwa
Rozpoczęła się przebudo-

wa ulicy Świerkowej w Be-
stwinie.

Realizacja zadania zwią-
zanego z przebudową ul. 
Świerkowej w sołectwie 
Bestwina obejmuje wyko-
nanie nowej nawierzchni 
asfaltowej na całej długości 
drogi. Zostało przeprowa-

dzone frezowanie istniejącej 
nawierzchni asfaltowej, która 
była już w bardzo złym sta-
nie technicznym. Wykonano 
wymianę podbudowy, stabi-
lizację podłoża oraz położono 
nową warstwę nawierzchni 
bitumicznej wraz z pobocza-
mi. Wartość prac wynosi 97,1 
tys. zł. (l)
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gmina jasienica

dZiałki na inwestycje
Gmina Jasienica sprzedała kolejną ponadhektarową działkę w strefie nisko-

emisyjnej za sumę ponad 2 mln zł. Takich korzystnych transakcji jest więcej.

Działka w Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefie Eko-
nomicznej została zbyta 
w wyniku ogłoszonego przez 
Gminę Jasienica przetargu. 
Do zakończenia sprzedaży 
pozostały jeszcze ostatnie for-
malności, ale pieniądze już tra-
fiły na konto Gminy Jasienica. 
Dokładnie to 2 032 636,50 zł 
brutto (1 652 250,00 zł netto), 
które Pewag Polska Sp. z o.o. 
z Buczkowic, zajmująca się 
produkcją oraz dystrybucją 
łańcuchów antypoślizgowych, 
wpłaciła w wyniku wygrania 
przetargu. Chodzi o działkę na 
terenie Strefy o powierzchni 
1,05 ha.

To nie koniec, bo Gmi-
na przeprowadziła również 
przetarg na sprzedaż innych 
gruntów – w tym wypadku to 
działka w Jasienicy, w rejonie 
ul. Begonii i ul. Czarny Chod-
nik, o powierzchni 2,44 ha. 
Wylicytowana kwota osiągnęła 
wysokość 4 348 050,00 zł brut-
to (3 535 000,00 zł netto).

Wójt Janusz Pierzyna przy-
pomina, że tę działkę Gmina 
Jasienica w 2006 r. pozyska-
ła nieodpłatnie. Inną działkę 
w tym rejonie, o powierzchni 
0,5 ha, Gmina również po-
zyskała w podobny sposób 
w 2018 r. i sprzedała za 677 
557,80 zł. (UGJ)

rusZyła budOwa parkingu
Do końca roku potrwa budo-
wa parkingu przy ośrodku 
zdrowia w Rudzicy.

Jak wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna, wygodny parking to 
kolejna inwestycja poprawia-
jąca dostęp do ośrodka zdro-
wia w Rudzicy, należącego 
do Samodzielnego Gminnego 
ZOZ w Jasienicy. – Niedaw-
no zbudowaliśmy w budynku 
windę, aby każdy, także osoby 
niepełnosprawne czy starsze, 
mógł dotrzeć bez przeszkód 
do lekarza w tej popularnej 
wśród naszych mieszkańców 
przychodni. Równy parking 
umożliwi nie tylko pozostawie-
nie samochodu obok budynku, 
ale także bezpieczne i łatwe 
dojście do niego – wyjaśnia 
Janusz Pierzyna.

Parking powstanie na te-
renie obecnego utwardzone-
go placu postojowego przy 
ośrodku zdrowia. Granica 
działki pozwala, aby był 
nieco większy od obecne-
go, tzn. pomieścił więcej 
aut – 26. W pobliżu wejścia 
do windy wyznaczone będą 

dwa miejsca postojowe dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Przy okazji inwestycji 
nastąpi rozbudowa odwod-
nienia o dodatkowe przyka-
naliki i wpusty deszczowe. 
Będzie też chodnik, którym 

bezpiecznie każdy pacjent 
dotrze do przychodni.

Całość będzie miała po-
wierzchnię 990 mkw. (9,9 ara), 
wydatki w wysokości 307 tys. 
zł pokryje budżet Gminy Jasie-
nica. (UGJ)

wiĘcej miejsc inhalacji

W Międzyrzeczu Dolnym 
i Rudzicy powstaną dwie kolej-
ne tężnie z leczniczą solanką.

Na ich sfinansowanie wójt 
Janusz Pierzyna pozyskał 
dofinansowanie z funduszy 
Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Bielska” na wzmoc-
nienie potencjału turystycz-
no-rekreacyjnego regionu. 
– Spacery inhalacyjne wo-
kół tężni z leczniczą solan-
ką stają się coraz bardziej 
popularne, zwłaszcza wśród 
starszego pokolenia. Dlatego 
chcemy je zbudować w róż-
nych częściach naszej gmi-
ny, ułatwiając tym samym 
dostęp do nich – mówi wójt 
Janusz Pierzyna.

Przypomnijmy, że la-
tem została uruchomiona 

pierwsza tężnia w gminie 
Jasienica, w kompleksie re-
kreacyjnym Drzewiarza. Ko-
lumna z faszyny tarniny ma 
kształt sześcioboku, po niej 
spływa solanka, która paru-
jąc wytwarza specyficzny 
mikroklimat. Solanka pocho-
dzi z Zabłocia w pobliskiej 
gminie Strumień, ma wy-
jątkowo duże stężenie jodu, 
dochodzące do 140 mg na 
litr, posiadającego lecznicze 
i profilaktyczne właściwości.

Razem z samą tężnią po-
wstał wygodny chodnik, 
ustawiono też ławeczki. Choć 
z powodu pandemii korzysta-
nie ze spacerów inhalacyjnych 
zostało ograniczone, to jednak 
od początku dochodzą sygna-
ły, że pomysł się spodobał. 

Dlatego też powstaną kolej-
ne budowle w dwóch innych 
lokalizacjach: obok ośrodka 
zdrowia w Rudzicy oraz na te-
renach rekreacyjnych w Mię-
dzyrzeczu Dolnym. – W tych 
miejscach przy różnych oka-
zjach pojawia się wiele osób, 
spacer w mikroklimacie wy-
tworzonym przez leczniczą 
solankę stanowić będzie do-
datkową atrakcję – wyjaśnia 
Janusz Pierzyna.

W tym roku na zaprojek-
towanie budowli przeznaczo-
no 10,5 tys. zł, na przełomie 
roku zostanie rozstrzygnięty 
przetarg, a wiosną przyszłego 
roku po podpisaniu umowy na 
dofinansowanie w Urzędzie 
Marszałkowskim obie tężnie 
zostaną wybudowane. (UGJ)

w ZespOle ds. kOlei
Marszałek Województwa 

Śląskiego Jakub Chełstow-
ski powołał wójta gminy 
Jasienica Janusza Pierzynę 
w skład zespołu roboczego 
do spraw rewitalizacji linii 
kolejowych w regionie.

Jak podkreśla Janusz 
Pierzyna, to wyróżnienie za-
wdzięcza swoim staraniom, 

aby przywrócić linię kole-
jową pomiędzy Bielskiem 
a Skoczowem. – Bardzo mi 
ta sprawa leży na sercu. Ko-
lej, zbudowana w XIX w., 
jeszcze pod panowaniem 
Habsburgów, w ostatnich 
20 latach została przez 
różne instancje porzucona 
i ostatecznie zamknięta. To 

bardzo duże zaniechanie, 
powinniśmy tę kolej przy-
wrócić – uważa wójt gmi-
ny Jasienica.

Od kilku lat działa na 
rzecz przywrócenia linii ko-
lejowej nr 190. – Na szczę-
ście nie jestem sam, zależy 
na tym wielu ludziom w na-
szym regionie. Mamy po-
dobne zdanie jak Bielsko, 
duży ośrodek, któremu 
brakuje bezpośredniego po-
łączenia kolejowego z Cie-
szynem i granicą z Czechami 
– dodaje.

W skład zespołu ro-
boczego wszedł również 
prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski. 
Janusz Pierzyna zapowiada 
sformułowanie wspólnego 
wniosku i aplikację o środ-
ki z funduszy zewnętrznych, 
aby dofinansować przywró-
cenie tej linii kolejowej. To 
obejmie również działania 
na rzecz przygotowania 
projektu inwestycji, łącznie 
z wydaniem decyzji środo-
wiskowej. (UGJ)

droga w Jasienickiej niskoemisyjnej Strefie ekonomicznej.
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JAnUSz PIeRzYnA,
wójt gminy Jasienica:
Pieniądze uzyskane ze sprze-
daży gruntów pozwolą nam na 
nieprzerwane prowadzenie in-
westycji. Przypomnę, że z powo-
du pandemii i spowolnienia w 
gospodarce wpływy do naszego 
budżetu w tym roku są mniejsze 
od zakładanych. nie chcemy jed-
nak rezygnować z inwestycji, bo 
one oznaczają prawidłowy roz-
wój całej naszej gminy, wszyst-
kich jej miejscowości, a dotyczą 
tak ważnych sfer społecznego 
życia, jak edukacja, bezpieczeń-
stwo, sport, drogi.
Według naszych zamierzeń nie 
podwyższamy podatków, ob-
ciążając tym samym mieszkań-
ców i przedsiębiorców. zarazem 
jednak dokładamy dużą wagę 
do pozyskania z innych źródeł 
środków finansowych dla pro-
wadzenia inwestycji na terenie 
Gminy, aby zapewnić stały roz-
wój posiadanej infrastruktury.

W kompleksie drzewiarza działa już tężnia. Ma kształt sześcioboku, po niej spływa solanka, która parując 
wytwarza specyficzny mikroklimat.
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z przebudowanego parkingu będzie można bezpiecznie dotrzeć do nowej 
windy przy ośrodku zdrowia.
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linię kolejową nr 190 obecnie porastają coraz gęstsze zarośla.
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pOd gOrusZką na własnOŚć
Budynek „Pod Goruszką”, dzierżawiony dotąd przez Gminę Jaworze, został decyzją radnych zakupiony przez samorząd.  

Są też konkretne plany jego modernizacji.

Mieszczący się w centrum 
Jaworza budynek pełni waż-
ną rolę dla gminnej kultury 
i oświaty. Na parterze znajduje 
się Gminna Biblioteka Publicz-
na, jest tu także sala wykorzy-
stywana przy okazji ślubów 
czy rozmaitych wydarzeń 
artystycznych – spotkań, kon-
certów czy warsztatów. Z ko-
lei piętro użytkują uczniowie 
dwóch klas Szkoły Podstawo-
wej nr 1. Dodatkowo właśnie 
w „Pod Goruszką” realizowane 
są usługi logopedy i prawnika, 
z których bezpłatnie korzystają 
mieszkańcy Jaworza.

Gmina w ostatnich latach 
obiekt dzierżawiła, co wiązało 
się z ponoszeniem przez sa-
morząd znacznych kosztów. 
Plany jego zakupu stały się 

możliwe, gdy Gmina otrzyma-
ła początkiem września środki 
na poziomie nieco ponad 671 
tys. zł z rządowego Funduszu 
Inwestycji Samorządowych 
w ramach tarczy antykryzy-
sowej. Uwzględniając wygo-
spodarowanie oszczędności 
w gminnej kasie rzędu ok. 
300 tys. zł, powstałe na skutek 
ograniczenia części działań 
w okresie pandemii, jawo-
rzańscy radni podjęli decyzję 
o nabyciu budynku.

W przyszłości obiekt „Pod 
Goruszką” ma przejść po-
trzebną termomodernizację 
i adaptację. Zagospodarowana 
zostanie m.in. sala na podda-
szu, aby maksymalnie wyko-
rzystać przestrzeń należącą do 
Gminy. (M)

gmina jaworze

bĘdZie kOlejna ławecZka?

Gmina Jaworze przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Jaworze Zdrój czyni sta-
rania, aby pozyskać dofi-
nansowanie na utworzenie 
kolejnej ławeczki upamięt-
niającej znaną postać zwią-
zana z miejscowością.

Stosowny wniosek, złożony 
już w ramach Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Bielska”, 
dotyczy zamontowania na te-
renie gminy ławeczki z posta-
cią Wiesława Dymnego. Poeta, 
prozaik, aktor, autor licznych 
piosenek i współtwórca słyn-
nej krakowskiej „Piwnicy 
pod Baranami”, związany był 
z Nałężem, w którym krótko 
po wojnie zamieszkał razem 
z mamą Janiną i bratem Le-
chosławem. Stąd też pomysł, 
aby jego wizerunek na sta-
łe zagościł w jaworzańskiej 
przestrzeni. – To jedna z po-

staci liczących się w kulturze 
ogólnopolskiej. Warto, aby 
kolejne pokolenia o niej pa-
miętały – podkreśla wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz.

Rok 2021 byłby zresztą do-
brą ku temu okazją. Przypadać 
będzie wówczas 85. rocznica 
urodzin Dymnego, gmina Ja-
worze z kolei świętować ma 
30-lecie samorządności. Co 
istotne, pozytywną opinię 
w kwestii upamiętnienia męża 
wyraziła już Anna Dymna, 
z którą początkiem września 
osobiście spotkał się wójt 
Ostałkiewicz. – Gdy tylko 
dowiedziałem się, że na biel-
skim Rynku swoje spotkanie 
autorskie będzie miała Anna 
Dymna, wspólnie z członki-
nią zarządu Stowarzyszenia 
Jaworze Zdrój Małgorzatą Ko-
niorczyk, zdecydowaliśmy, że 
musimy się spotkać i zapytać 
o jej opinię co do tego pomy-

słu. Pani Anna, słysząc, że 
jesteśmy z Jaworza, od razu 
rzuciła hasło „Nałęże” i zapy-
tała o kapliczkę, wokół której 
nawracał niegdyś autobus. Za-
pytała również o starą szkołę 
i stary dom nauczyciela oraz 
szlaki górskie. Ale co najważ-
niejsze – wyraziła swoją zgodę 
na upamiętnienie jej śp. męża 
– opowiada wójt Jaworza.

Lokalizacja ławeczki nie 
została jeszcze dokładnie 
określona. Poważnie brany pod 
uwagę jest pomysł, aby Wie-
sław Dymny „zasiadł” w cen-
trum miejscowości, w pobliżu 
hrabiego Maurycego Saint 
Genois d’Anneaucourt, które-
go pomnik utworzony został 
przed dziewięciu laty. Koszt 
zadania szacuje się na kwotę 
około 80 tys. zł, a prócz samej 
ławeczki zagospodarowany 
zostałby zarazem najbliższy 
teren. (M)

mury pną siĘ w górĘ
Prace przy największej 

z tegorocznych inwestycji 
w gminie Jaworze z każdym 
tygodniem postępują do 
przodu. Kompleksowej prze-
budowie podlega budynek 
popularnej „trzydziestki”.

Zabytkowy budynek zo-
stał właściwie w całości ro-
zebrany, a to ze względu na 
konieczność utworzenia no-
wych fundamentów. Te już się 
pojawiły, systematycznie też 
wznoszone są kolejne ściany. 
Kwestią kilku najbliższych 
tygodni pozostaje ich muro-
wanie.

W realizacji zadania wy-
stąpiły tymczasem nieznacz-
ne utrudnienia. – Fundamenty 
starego budynku uległy spore-
mu zniszczeniu i teraz wiemy 
już, że nie był to przypadek. 
Lokalizacja obiektu na pod-
mokłym terenie, gdzie zbiera 
się woda spływająca z gór 
właśnie w stronę parku, wy-
mogła konieczność przepro-
wadzenia dodatkowych prac 

drenarskich – wyjaśnia wójt 
Radosław Ostałkiewicz.

Dodaje, że wspomniane 
okoliczności, wcześniej nie-
przewidziane, nie powinny 
wpłynąć na terminowość 
całości zaplanowanych prac. 
O ile aura okaże się łaskawa, 
budynek zostanie wykonany 
na przełomie roku w stanie 
zamkniętym, a systematycz-
nie będą wówczas postępować 
dalsze roboty. – Poprzednia 
zima była pod tym względem 
sprzyjająca, więc liczymy, 
że tak, jak zakładaliśmy, do 
końca czerwca inwestycja 
będzie zrealizowana – mówi 
wójt Jaworza.

Budynek po gruntownej 
przebudowie zachowa po czę-
ści swój zabytkowy charakter, 
a to dzięki wykorzystaniu ele-
mentów wartościowego muru 
pruskiego w odtworzonym już 
obiekcie. Wójt przypomina, że 
planując całą modernizację 
trzeba było znaleźć kompro-
mis pomiędzy zachowaniem 

autentycznego wyglądu 
budynku, a zapewnieniem 
przyszłym jego użytkowni-
kom bezpieczeństwa oraz 
funkcjonalności. Tu bowiem 
znajdzie swoje miejsce Cen-
trum Kultury i Dialogu Lokal-
nego jako przestrzeń służąca 
integracji międzypokolenio-
wej całego jaworzańskiego 
środowiska oraz kulturalnej 
aktywności osób w różnym 
wieku. – „Trzydziestka” 
stanowi nasze lokalne dzie-
dzictwo kulturowe, świadczy 
o bogatej i wyjątkowej historii 
naszej miejscowości. Dobrze 
się stało, że po modernizacji 
stanie się na nowo ważnym 
miejscem w społecznym ży-
ciu Jaworza, umożliwiając 
działalność różnym grupom 
– dodaje wójt Ostałkiewicz.

Inwestycja wykonywana 
jest przy wsparciu środków 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
Na ten cel Gmina Jaworze po-
zyskała ponad 3 mln zł, a więc 
ok. 75 procent wszystkich 
kosztów. (RA)
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RAdOSłAW 
OSTAłKIeWICz, 
wójt gminy Jaworze:

Budynek „Pod Goruszką” 
jest jednym z najbardziej 
charakter ystycznych 
miejsc w naszej gminie. 
Stanowi zarazem istot-
ny punkt odniesienia w 
ramach zabytkowego 
układu urbanistycznego 
Jaworza. Byliśmy zgod-
ni, że środki, które otrzy-
maliśmy bez wskazania 
konkretnego celu ich 
wydatkowania, warto 
przeznaczyć właśnie na 
jego zakup. Chcemy, aby 
niezmiennie spełniał w 
przyszłości swoją ważną 
rolę. Jest już teraz gmin-
ną własnością, jednocze-
śnie mamy plany, aby na 
miarę możliwości finan-
sowych zainwestować w 
poprawę stanu budynku, 
jak i warunków funkcjo-
nowania w nim.

zlokalizowany w centrum Jaworza budynek „Pod Goruszką” to ważne miejsce dla społeczno-kulturalnej działalności 
w gminie.
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Z myŚlą O seniOrach
W Szczyrku powsta-

je Klub Seniora. Zupełnie 
nowa placówka już od stycz-
nia świadczyć będzie szereg 
potrzebnych usług dla osób 
powyżej 60. roku życia.

Utworzenie Klubu Senio-
ra to następstwo starań władz 
Szczyrku o dofinansowanie 
zadania z ministerialnego pro-
gramu „Senior+”. Po otrzy-
maniu pozytywnej decyzji 
i przyznaniu 150 tys. zł stało 
się jasne, że taka placówka 
powstanie. Jako miejsce wy-
brano pomieszczenia przy 
ulicy Granicznej, które do 
jesieni 2018 roku zajmował 
komisariat policji. Obecnie 
prowadzony jest w nich grun-
towny remont, mający na celu 
przystosowanie pod kątem ak-
tywności osób starszych.

Działalnością Klubu Senio-
ra objętych będzie początko-
wo 15 seniorów. W pierwszej 
kolejności przyjmowane będą 
osoby niesamodzielne, nie-
pełnosprawne i mające niskie 
dochody. Podopiecznym za-
pewnione zostaną wszech-
stronne zajęcia usprawniające 
i rozwojowe, otrzymają tu 
także wyżywienie, wsparcie 
psychologiczne i prawne, 
zapewniony będzie im trans-
port. Zakres ten może ulec 
zwiększeniu, Gmina wystąpiła 
bowiem o środki unijne w wy-
sokości 880 tys. zł na funkcjo-
nowanie w latach 2021-2022.

Warto zaznaczyć, że na 
rzecz środowisk osób starszych 
i niepełnosprawnych samorząd 
za pośrednictwem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
prowadzi także inne działania. 
Gmina uczestniczy od ub.roku 
w programie „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”, który 
objął kilkunastu mieszkańców 
Szczyrku. Realizowane jest 
dla nich wsparcie w wielu co-
dziennych czynnościach czy też 
załatwianiu niezbędnych spraw 
urzędowych. Łącznie 10 osób 
ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności obejmuje z kolei 
program „Opieki wytchnienio-
wej”. To forma przewidziana 
jako częściowe odciążenie 
faktycznego opiekuna.

Gmina Szczyrk realizuje 
ponadto wspólnie z Powia-
tem Bielskim zapoczątkowane 
w ub.roku przedsięwzięcie in-
tegracji społeczno-zawodowej 
dla 30 mieszkańców. Organi-
zowane są staże, szkolenia, 
rozmaite działania środowi-
skowe, treningi motywacji, 
zajęcia z języka angielskiego 
czy edukacji dla zdrowia.

Inna z inicjatyw o podobnym 
charakterze to projekt „Piętro 
wyżej – Szczyrk bez barier”. 
Skierowany jest do osób nie-
pełnosprawnych fizycznie bądź 
umysłowo, które mogą być ak-
tywne pod warunkiem wyelimi-
nowania wszelkich przeszkód 
i niedogodności. Ambasadorką 

akcji jest Dominika Kasińska, 
szczyrkowianka, uczestniczka 
premierowej edycji programu 
„Down The Road. Zespół w tra-
sie”, a organizatorem Miejski 
Ośrodek Kultury, Promocji 
i Informacji w Szczyrku. (Red)

gmina szczyrk

AnTOnI BYRdY,
burmistrz Szczyrku:

W działaniach, jakie podejmu-
jemy na poziomie samorządu, 
nie zapominamy o takich, które 
w istotny sposób uwzględniają 
potrzeby osób samotnych, star-
szych czy też niepełnosprawnych. 
Każdy z nas takie osoby zna i w 
mniejszym bądź większym stop-
niu ma z nimi styczność. naszym 
obowiązkiem jest dbać o to, aby 
miały wsparcie, odczuwały je, a 
przez to nie zostały wykluczone 
społecznie. Programy, w których 
bierzemy aktywny, udział cieszą 
się dużym zainteresowaniem, 
co też najlepiej wskazuje na ich 
celowość. liczę, że i powstający 
Klub Seniora spełni swoje zada-
nie, a seniorzy spędzający w nim 
czas w gronie rówieśniczym będą 
czuli się potrzebni.

pracOwicie prZy drOgach
W kilku miejscach na te-

renie Szczyrku prowadzone 
są na finiszu sezonu budow-
lanego istotne modernizacje. 
Dotyczą one przede wszystkim 
dróg i kanalizacji.

Szeroko zakrojone prace 
związane z kanalizacją pro-
wadzone są na ulicy Stromej. 
Wspólna inwestycja Gminy 
Szczyrk i bielskiej spółki Aqua 
jest o tyle ważna, że pozwoli 
w niedalekiej przyszłości na 
podłączenie do sieci kilkudzie-
sięciu budynków zlokalizo-
wanych w tym rejonie miasta. 
Pomimo opóźnień powstałych 
wskutek pandemii i obfitych 
opadów deszczu w paździer-
niku, zadanie niemal w całości 
zrealizowane zostanie jesz-
cze w tym roku. Na przyszły 
przewidziano natomiast jego 
dokończenie wraz z odbudową 
drogi, która uległa zniszczeniu.

W trakcie jest także moder-
nizacja ul. Kolorowej na około 
100-metrowym odcinku. Za-
kres tej inwestycji obejmuje 
wykonanie podbudowy drogi, 
niezbędnego odwodnienia, 
krawężników oraz nakładki 
asfaltowej. Zadanie, opiewa-
jące na kwotę ok. 320 tys. zł, 
finansowane jest ze środków, 
jakie Gminie przyznane zostały 
z rządowego Funduszu Inwe-
stycji Samorządowych w ra-
mach tarczy antykryzysowej.

Jeszcze przed nadejściem 
zimy przeprowadzona zostanie 

rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej przy ul. Kasztanowej. Nowe 
oblicze zyska również ul. Wido-
kowa, gdzie przewidziano od-
budowę drogi wykonanej z płyt.

Wśród inwestycji już za-
kończonych odnotować warto 
finalizację pierwszego etapu 
remontu ulicy nad Sanktu-
arium na Górce na osiedlu 
Podmagura. Zmodernizowana 
została ponadto nawierzchnia 
ul. Poziomkowej na odcinku 
od przedszkola do sygnaliza-

cji świetlnej w Szczyrku Biłej. 
Wartość tego zadania przekro-
czyła 300 tys. zł, z czego nieco 
ponad 120 tys. wyniosło dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. – Prace na 
dłuższym fragmencie na ten 
moment nie są możliwe. Ma to 
związek z wciąż nieuregulowa-
nym stanem własnościowym 
drogi. To niezmiennie kluczo-
wy problem, bo uniemożliwia 
nam jako Gminie starania o po-
zyskiwanie środków zewnętrz-
nych – wyjaśnia burmistrz 
miasta Antoni Byrdy. (MA)

białO-cZerwOna rywaliZacja
Kompleks skoczni narciarskich Skalite im. Beskidzkich Olimpijczyków w Szczyrku był miejscem 

przeprowadzenia Letnich Mistrzostw Polski. Najlepszym zawodnikom w poszczególnych konkursach 

pogratulował burmistrz Antoni Byrdy.

Choć aura w połowie paź-
dziernika niekoniecznie była 
dla skoczków sprzyjająca, to 
zadbali oni o to, aby rywaliza-
cja stała na wysokim poziomie. 
Kibice mistrzostwa śledzić mo-
gli tylko w telewizji, bo ogra-
niczenia związane z pandemią 
spowodowały, że impreza od-
była się bez publiczności.

Mistrzem indywidualnym 
na obiekcie HS-104 został 
Dawid Kubacki, który nie-
znacznie wyprzedził innych 
reprezentantów zakopiań-
skich klubów – Klemensa 
Murańkę i Andrzeja Stękałę. 
Swoją obecność w stawce naj-
lepszych zaznaczyli również 
szczyrkowianin Stefan Hula, 
który zajął 6. miejsce oraz 
broniący barw Sokoła Szczyrk 
– Wiktor Pękala i Szczepan 
Kupczak – sklasyfikowani 
w drugiej „10”.

W zawodach kobiet ponow-
nie powody do radości dała 

mieszkanka Szczyrku Kinga 
Rajda, sięgając po srebrny 
medal. Lepsza o dokładnie 
5,5 punktu była tylko Joanna 
Szwab. Zaprezentowały się 

także dwie inne skoczkinie 
Sokoła – Wiktoria Przybyła 
i Sara Tajner.

Na odnotowanie zasługuje 
poza tym 5. miejsce drużyny 

Sokoła w konkursie wieńczą-
cym czempionat na Skalitem. 
W tej konkurencji ze złota 
cieszył się kwartet WSS Wisła 
w Wiśle. (M)

Odcinkiem ul. Poziomkowej, od przedszkola do sygnalizacji świetlnej w 
Szczyrku Biłej, samochody mogą już przemieszczać się po nowym asfalcie.

spOrtOwe nagrOdy

Również w tym roku burmistrz 
Szczyrku Antoni Byrdy przyznał 
nagrody i wyróżnienia sportowe 
dla zawodników oraz trenerów. 
– To nasza doroczna tradycja, 
którą podtrzymujemy jako formę 
wsparcia dla sportu, co oczywiste 
głównie reprezentantów dyscy-

plin zimowych. Żałować 
należy tylko, że z wiado-
mych względów nie było 
możliwości, aby się spo-
tkać w sportowym gro-
nie, jak to miało miejsce 
dotychczas – wyjaśnia 
burmistrz miasta.
nagrody finansowe, w 
łącznej wysokości 13 
tys. zł wyasygnowanej z 
budżetu Gminy, trafiły w 
przeważającej większości 
do podopiecznych Stowa-
rzyszenia Sportowo-Re-
kreacyjnego lzS Sokół 
Szczyrk – Sary Tajner, 
Kingi Rajdy, Wiktorii 
Przybyły, Witolda Mrow-
ca, Jakuba Cembali, Ste-

fana Huli, Wiktora Węgrzynkie-
wicza, a także trenera Jarosława 
Węgrzynkiewicza. docenieni zo-
stali ponadto szkoleniowcy – Ma-
ciej Bydliński (Team MB Szczyrk) 
oraz dorota Caputa-Krzywoń 
(Uczniowski Klub Sportowy przy 
SP nr 1 w Szczyrku). (M)

Medalistom poszczególnych konkursów w ramach letnich Mistrzostw Polski w Szczyrku pogratulował burmistrz 
Antoni Byrdy.
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na ul. Stromej trwają prace związane z budową kanalizacji, po ich zakoń-
czeniu odtworzona zostanie nawierzchnia drogowa.
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gmina wilamowice

dZień edukacji narOdOwej
Jak co roku, choć w kameralnej atmosferze, z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 

nauczyciele ze szkół gminy Wilamowice spotkali się z burmistrzem i przedstawicielami samorządu.

Jak wyjaśnia Bożena So-
bocińska, kierownik Zakładu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Gminy Wilamowice, spo-
tkanie takie jest okazją do 
podziękowania najlepszym 
nauczycielom za całoroczną 
pracę i wręczenie im nagród 
oraz wyróżnień. Burmistrz 
Marian Trela wraz z prze-
wodniczącą Rady Miejskiej 
Stanisławą Kudłacik wręczyli 
podziękowania dla nauczycieli 
i pracowników oświaty, którzy 
w roku szkolnym 2019/2020 
przeszli na emeryturę.

Za wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczo-opiekuńczej Nagro-
dy Burmistrza Wilamowic 

otrzymali: Dorota Foltan, 
Urszula Korczyk, Monika 
Gajda, Sylwia Strychar-
ska, Dorota Rubys, Bogdan 

Kubica i Józef Błaszczak, 
a także dyrektorzy: Dorota 
Ćwiertnia z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Starej 

Wsi, Mariola Dylewska-Mi-
toraj z Zespołu Szkół w Wi-
lamowicach, Lidia Dziubek 
ze Szkoły Podstawowej w Pi-
sarzowicach, Grażyna Jurasz 
z Przedszkola Publicznego 
w Pisarzowicach oraz Maciej 
Żarski z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Heczna-
rowicach.

Bożena Sobocińska prze-
kazała na ręce dyrektorów 
listy gratulacyjne dla nauczy-
cieli i pracowników z okazji 
otrzymania Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej, 25-le-
cia pracy zawodowej, a także 
uzyskania stopni nauczyciela 
kontraktowego oraz dyplomo-
wanego. (AG)

hala Otwarta
Inauguracja nowego roku 
szkolnego była dobrą oka-
zją do uroczystego otwarcia 
w Dankowicach okazałej 
hali sportowej.

Nowoczesna hala przy 
szkole w Dankowicach była 
gotowa już na wiosnę, ale 
wtedy korzystanie z niej, nie 
mówiąc o uroczystym otwar-
ciu, uniemożliwiła pandemia. 
Uroczystość udało się zorgani-
zować przed nawrotem epide-
mii, wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego. – Cały czas obo-
wiązywał nas reżim sanitarny, 
nie można było zaprosić zbyt 
wielu gości. Ale najważniejsze, 
że szkoła może teraz korzystać 
z dużej sali i wszystkich zwią-
zanych z tym udogodnień – 

mówi burmistrz Wilamowic 
Marian Trela.

Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Dankowicach 
Dorota Foltan przypomina, 
że wcześniej organizacja za-
jęć wychowania fizycznego 
wymagała nie lada zabie-
gów. Lekcje przeprowadza-
no w trudnych warunkach, 
organizowano zewnętrzne 
aktywności, jak np. spacery 
z kijkami i różnorodne inne 
formy. Także wyjazdy na 
basen i na salę gimnastyczną 
w sąsiedniej Starej Wsi, gdzie 
tamtejsza szkoła udzielała 
swojej gościny. – Tułacz-
ka została wynagrodzona 
wielkim parkietem, gdzie 
można już swobodnie i bez-
piecznie ćwiczyć i korzystać 

z wszystkich możliwości hali 
– mówi dyrektor.

Nowy dwukondygnacyjny 
obiekt liczy ponad 1,3 tys. 
mkw. powierzchni użytko-
wej. Na parterze mieści się 
główna sala, są tu też ma-
gazyn sprzętu sportowego, 

szatnie, węzły sanitarne wraz 
z toaletami, pomieszczenie 
gospodarcze i pokój instruk-
torów. Na piętrze urządzono 
sale tematyczne, rytmiki, ma-
gazyn na sprzęt oraz węzły 
sanitarne. W ramach zadania 
zostało przewidziane także za-

gospodarowanie terenu w re-
jonie budynku.

Koszt inwestycji wyniósł 
niemal 5 mln zł, z tego blisko 
połowa pochodzi z budżetu 
Gminy Wilamowice, zaś resz-
ta z pozyskanego dofinanso-
wania z Ministerstwa Sportu 

oraz Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Wsi Polskiej. 
Warto też dodać, że szkoła 
otrzymała ponad 198 tys. zł 
ze zwiększonej subwencji 
oświatowej dla Gminy na 
wyposażenie budynku hali 
gimnastycznej z zapleczem. 
Pieniądze umożliwią dopo-
sażenie hali m.in. w piłki do 
różnych dyscyplin, materace, 
ławki, drabinki koordynacyj-
ne, mały orbitrek, przyrządy 
do ćwiczeń siłowych, stoły do 
tenisa, zestawy do badminto-
na oraz sprzęt gimnastyczny 
i lekkoatletyczny. Jako, że 
część obiektu w Dankowi-
cach zagospodarowana zosta-
ła na nową salę lekcyjną, to 
również w niej znajdą swoje 
miejsce m.in. tablica magne-
tyczna, monitor interaktywny 
czy edukacyjne zestawy kre-
atywne. (R)

pisarZOwianki na 
kiermasZu kultur

Zespół Regionalny „Pisa-
rzowianki” wystąpił podczas 
16. Kiermaszu Pogranicza 
Kultur w Krakowie.

Kiermasz od wielu już lat 
organizowany jest jesienią na 
Małym Rynku. W tym roku 
w niedzielę 4 października 
do Krakowa mimo pandemii 
zawitało bardzo wielu gości, 
pojawiło się także mnóstwo 
mieszkańców Krakowa 
i okolic. Pogoda dopisała.

Pisarzowianki na krakow-
skiej scenie przez blisko go-

dzinę prezentowały obrzęd 
dożynkowy tzw. ośpiewanie 
wieńca dożynkowego, wy-
stąpił też solowo akompa-
niator zespołu. Największą 
furorę wywołał wieniec do-
żynkowy, z którym zespół 
przyjechał z Pisarzowic. 
Był to wiatrak, który budził 
wielkie zainteresowanie 
i zaciekawienie obecnych 
tam osób. Wyjazd wsparły 
organizacyjnie GCDT w Pi-
sarzowicach oraz MGOK 
w Wilamowicach. (CP)

sesja sejmiku ucZniOwskiegO
Tytuł „Poznajmy się” nosi-
ła pierwsza sesja Sejmiku 
Uczniowskiego Gminy Wi-
lamowice w roku szkolnym 
2020/2021, jaką zorganizo-
wano 29 września w Szkole 
Podstawowej w Dankowicach.

W sesji aktywnie uczest-
niczyli delegaci szkół podsta-
wowych z całej gminy, którzy 
zostali wybrani przez uczniów 
w wyborach samorządowych. 
Wraz z delegatami na obrady 

Sejmiku Uczniowskiego przy-
byli opiekunowie-nauczyciele, 
również wybrani przez dzieci 
i młodzież. W obradach wzięła 
udział Dorota Foltan, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dan-
kowicach, a gościem sesji był 
burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela.

Burmistrz pogratulował 
młodym delegatom wyboru, 
dokonanego przez ich ko-
legów. Podkreślił również 
rolę Sejmiku Uczniowskiego 

w relacjach młodzieży z wła-
dzami gminy. Zaznaczył, iż 
każdy mieszkaniec powinien 
mieć świadomość tego, co 
się wokół niego dzieje, kto 
jego miejscowością i gminą 
zarządza, angażować się i od-
powiadać za swoje otoczenie. 
Życzył wszystkim uczestnikom 
sejmiku owocnej pracy w cza-
sie obrad.

W kolejnej części sesji 
przedstawiono cel działalności 
Sejmiku Uczniowskiego Gmi-

ny Wilamowice, logo sejmiku, 
a także informacje organizacyj-

ne. Uczestnicy ustalili też plan 
działalności w roku szkolnym 

2020/2021. Wybrano ponadto 
Zarząd Sejmiku. (R)
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MARIAn TRelA,
burmistrz Wilamowic:

W dzień edukacji narodowej od 
wielu lat w naszej gminie spoty-
kamy się w gronie nauczycieli i 
osób odpowiedzialnych za edu-
kację, aby podziękować środowi-

sku oświatowemu, podsumować 
też cały rok pracy w szkołach. 
Choć w ograniczonej formie, ze 
względu na pandemię, to i w tym 
roku zorganizowaliśmy takie spo-
tkanie.
Podziękowałem nauczycielom, 
wychowawcom oraz wszystkim 

pracownikom placówek oświato-
wych za ich wkład w nauczanie. 
To tym bardziej godne docenie-
nia, że właśnie w tej dziedzinie 
nie można sobie pozwolić na 
zamknięcie szkół. Czy w formie 
zdalnej, czy w normalnym try-
bie praca nauczyciela zmusza 

do większych trudów, za co im 
jako gminna społeczność jeste-
śmy wdzięczni. Życzyłem też, 
aby trud włożony w edukację, 
wychowanie i opiekę znajdował 
uznanie w oczach uczniów i ich 
rodziców oraz był źródłem oso-
bistej satysfakcji.

Fo
to

: M
at

. u
G w

ila
M

ow
ice

Burmistrz Marian Trela podziękował nauczycielom za ich wkład w wycho-
wanie młodego pokolenia.
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inicjatywy dla miesZkańców
Aż trzy projekty złożone przez Gminę Wilkowice w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” uzyskały wnioskowane dotacje. Zadania w Bystrej, 

Mesznej i Wilkowicach zostały już także zrealizowane.

– To lokalne inicjatywy, 
wskazywane jako istotne 
przez samych mieszkańców 
i rady sołeckie. Tym bar-
dziej nas cieszy, że udało 
się je przeprowadzić – mówi 
wójt gminy Janusz Zema-
nek.

Sołectwo Bystra wzbo-
gaciło się o kilka nowych 
obiektów małej infrastruk-
tury rekreacyjnej. Na terenie 
biwaku stanęły dwa betonowe 
stoły do gry w szachy, nato-
miast na placu za Ochotniczą 
Strażą Pożarną pojawiły się 
również betonowe stoły do 
tenisa stołowego i piłkarzy-
ków. Wsparcie finansowe 

z „Inicjatywy Sołeckiej” wy-
niosło 10 578 zł.

Mieszkańcom Mesznej 
służy już nowy przystanek 
przy ulicy Szczyrkowskiej 
w centrum miejscowości. 
Właśnie w tej lokalizacji, 
o różnych porach dnia, gro-
madzi się sporo osób, aby 
wsiadając do autobusu do-
stać się do Bielska-Białej. 
Na przebudowę wiaty prze-
znaczono ze środków konkur-
sowych dokładnie 20 tys. zł.

Otwarty został również 
ogólnodostępny plac zabaw 
na ul. Strażackiej w Wilko-
wicach. Dzięki dotacji w wy-
sokości 29 tys. zł bogato go 

wyposażono, m.in. w huśtaw-
ki, gniazdo, zjeżdżalnię oraz 
zestaw do rozmaitych aktyw-
ności dla najmłodszych.

Prócz wspomnianych środ-
ków, pozyskanych z Urzędu 
Marszałkowskiego, pienią-
dze wygospodarowała także 
Gmina, dokładając drugie 
50 procent na realizację po-
szczególnych projektów. – Te 
zadania wykonane w naszych 
sołectwach są potrzebne, 
a często w budżecie brakuje 
funduszy, aby właśnie w tych 
obszarach inwestować – pod-
kreśla wójt Zemanek.

Co warte odnotowania, 
Gmina Wilkowice jako je-

dyna w powiecie bielskim 
uzyskała dotacje na aż trzy 
zgłoszone zadania. – Cieszy, 

że potrafimy z pozytywnym 
skutkiem aplikować o środki 
zewnętrzne, bo na tych zabie-

gach korzystają najbardziej 
nasi mieszkańcy – dodaje 
wójt. (MA)
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spOrtOwe sObOty
Jesienne Biegi na Magurce 
połączone z Rajdem Nor-
dic Walking oraz bokserski 
Memoriał Zbigniewa Pie-
trzykowskiego – to imprezy, 
które pomimo ograniczeń 
związanych z pandemią 
udało się przeprowadzić 
w Wilkowicach w pierwszej 
połowie października.

W sobotę 3 października, 
przy współpracy Gminy Wil-

kowice, Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz Stowa-
rzyszenia Integracyjnego Euro-
beskidy, odbyło się wydarzenie 
biegowe, które tradycyjnie 
zgromadziło na starcie liczne 
grono uczestników. Trasa za-
wodów poprowadzona zosta-
ła duktami leśnymi w partiach 
szczytowych Magurki Wilko-
wickiej. Zapewniło to z jednej 
strony ciekawą rywalizację ze 
sportowego punktu widzenia, 

z drugiej pozwoliło na uka-
zanie urokliwych zakątków 
w tym rejonie górskim. Z kolei 
na polanie na Magurce finiszo-
wały zmagania w poszczegól-
nych kategoriach.

W głównej części imprezy, 
przeprowadzonej na dystansie 
10 kilometrów, zwycięstwa 
odnieśli zawodnicy z Bielska-
-Białej – Weronika Jarecka 
wśród kobiet oraz Kamil He-
rzyk w stawce męskiej. Naj-
młodszym przyszło tego dnia 
biegać na odcinkach 100 i 500 
metrów. W mającym charak-
ter rekreacyjny Rajdzie Nordic 
Walking pokonywano dystans 
ok. 6 km.

Kolejna sobota również 
upłynęła na sportowo, bo 
w hali GOSiR w Wilkowi-
cach zagościła jubileuszowa 
5. edycja Memoriału Zbignie-
wa Pietrzykowskiego. Łącz-
nie stoczonych zostało 11 
walk w różnych kategoriach 

wagowych, w przeważającej 
większości w wieku młodzi-
ka. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju uznano Patryka Klu-
skę ze Startu Częstochowa, 
który odebrał w nagrodę Pu-
char Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej 
Janusza Okrzesika. Wśród 
klubów równych sobie nie miał 

BKB Beskidy Bielsko-Biała, 
współorganizujący całe przed-
sięwzięcie.

Wydarzenie miało w swo-
im nadrzędnym założeniu 
uhonorowanie postaci Zbi-
gniewa Pietrzykowskiego, 
wybitnego pięściarza zwią-
zanego z gminą Wilkowi-
ce, trzykrotnego medalisty 

Igrzysk Olimpijskich. Go-
ściem specjalnym Memoria-
łu był z uwagą przyglądający 
się poszczególnym starciom 
w ringu znany polski bok-
ser wagi ciężkiej Albert So-
snowski. Patronat honorowy 
sprawował inny olimpijczyk 
sprzed lat pięściarz Marian 
Kasprzyk. (R)
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Wyposażony plac zabaw stanął przy ul. Strażackiej w Wilkowicach. Betonowe stoły do gry w szachy to część rozbudowanej infrastruktury na terenie biwaku w Bystrej.

Przystanek autobusowy w Mesznej w kierunku Bielska-Białej ma zupełnie nowy wygląd.
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wsparcie w pandemii
Bielskie Starostwo Powiatowe wsparło pracownikami kadrę Sanepidu.

Dwóch pracowników 
Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej zostało 
oddelegowanych do pracy 
w Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej. Wykonu-
ją tam prace administracyjne. 
O takie wsparcie zwrócił się do 
starosty Andrzeja Płonki dy-
rektor bielskiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej. – Czas 
pandemii to trochę jak wojna 
i decyzje trzeba podejmować 
szybko. Zachorowalność na 
koronawirusa jest tak duża, że 
Sanepid potrzebuje wsparcia 
choćby we wpisywaniu danych 
statystycznych, na podstawie 
których rząd opracowuje 
potem kolejne kroki walki 
z pandemią. Chodzi o zdrowie 
naszych mieszkańców – wyja-
śnia starosta.

Obie strony podpisały po-
rozumienie w tej sprawie. 
Obowiązuje ono na razie 
przez miesiąc. – To już nie 

jest łatanie dziury w statku, 
my walczymy z żywiołem. 
Jeśli chodzi o nowe przypad-
ki zakażenia, to mówimy już 
o zjawisku masowym. Do tego 
dochodzą szkoły, które przy-
sparzają nam sporo pracy. 
Mamy za mało ludzi w sto-
sunku do rozmiaru zjawiska – 
mówi dr Jarosław Rutkiewicz, 
dyrektor bielskiego Sanepidu.

Pracownicy starostwa 
wspierają służby sanitarne wy-
konując prace administracyjne, 
takie jak wprowadzanie danych 
do ogólnopolskiego systemu. 
Dzięki temu jest szansa, że 
mieszkańcy powiatu bielskie-
go i Bielska-Białej będą krócej 
czekali na kontakt z Sanepi-
dem na przykład w sprawie 
kwarantanny, a mniej osób 
zostanie pominiętych w sani-
tarnych procedurach.

Jednocześnie Starostwo 
Powiatowe informuje o no-
wej formie pomocy dla osób 

z podejrzeniem zarażeniem – 
do mieszkańca leżącego lub 
nieposiadającego własnego 
transportu przyjedzie tzw. wy-
mazobus. Usługę uruchomił 
Śląski Wojewódzki Oddział 
NFZ. W powiecie bielskim, 
Bielsku-Białej i powiecie 
cieszyńskim zadanie to re-
alizuje Bielskie Pogotowie 
Ratunkowe, a w powiecie 
żywieckim Zespół Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej przy 
ul. Sienkiewicza w Żywcu. 
Chodzi o pacjentów, którzy 
mają skierowanie na badanie 
w kierunku SARS-CoV-2 od 
lekarza POZ. Co ważne, na 
skierowaniu musi być wyraź-
nie zaznaczone, że wymaz ma 
zostać pobrany w miejscu za-
mieszkania.

Osoby zmotoryzowane 
mogą zaś korzystać ze stacjo-
narnych punktów pobrań, któ-
rych obecnie w województwie 
śląskim jest 45. (MF)

XVii edycja
cZłOwiek a ŚrOdOwiskO

Do 6 listopada można 
nadsyłać prace na XVII edy-
cję Powiatowego Konkursu 
Ekologicznego „Człowiek 
a środowisko”. Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Bia-
łej zachęca do uczestnictwa 
w konkursowej rywalizacji 
w kategorii prac literackich, 
plastycznych, fotograficz-
nych i multimedialnych.

Konkurs pod patronatem 
Starosty Bielskiego Andrze-
ja Płonki adresowany jest do 
dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych z terenu po-
wiatu bielskiego. Utworzono 
kategorie wiekowe – klasy 
od I do III, od IV do VI, od 
VII do VIII oraz szkoły po-
nadpodstawowe, dla których 
organem założycielskim jest 
Powiat Bielski.

Celami konkursu są roz-
budzanie świadomości eko-
logicznej i życia w czystym 
środowisku naturalnym, 
popularyzacja działalności 
edukacyjnej nakierowa-
nej na czyste środowisko, 
kształtowanie wśród dzieci 
i młodzieży emocjonalne-
go stosunku do właściwych 
zachowań w środowisku, 
w którym mieszkają, inspiro-
wanie młodzieży do twórczo-
ści plastycznej i literackiej.

Prace można przesyłać 
w kategoriach: literacka 
– tekst do 5 stron formatu 

A4 (reportaż, opowiadanie, 
wiersz), plastyczna – plakat, 
rysunek o maksymalnym 
formacie A3, fotograficzna 
– minimum 4 zdjęcia w for-
macie co najmniej 10-15 cm, 
prezentacja multimedialna. 
Oceniane będą nieszablono-
wość, kreatywność, orygi-
nalność tematu, przełamanie 
dystansu między twórcą 
a odbiorcą, samodzielność. 
Napisane teksty,  prace 
multimedialne lub zdję-
cia zaopatrzone imieniem 
i nazwiskiem twórcy oraz 
adresem szkoły należy do-
starczyć e-mailem na adres: 
promocja@powiat.bielsko.pl, 
pocztą na adres: Starostwo 
Powiatowe, 43-300 Biel-
sko-Biała, ul. Piastowska 40, 
Biuro ds. Promocji Powiatu, 

Kultury, Sportu i Turysty-
ki, z dopiskiem: „Konkurs 
Ekologiczny, pokój 308” lub 
osobiście poprzez wrzucenie 
do skrzynki korespondencyj-
nej w holu Starostwa. Orga-
nizatorzy zastrzegają sobie 
prawo publikacji nagrodzo-
nych i wyróżnionych prac.

Termin nadsyłania prac 
mija 6 listopada, podsumo-
wanie nastąpi po 6 grudnia. 
Prace konkursowe ocenia 
jury powołane przez organi-
zatora. Nagrodzeni i wyróż-
nieni uczestnicy konkursu 
otrzymują nagrody oraz dy-
plomy.                                                                                                                          

Informacje o konkursie 
można uzyskać pod numerem 
tel. 33 813 68 72 lub pisząc 
na adres: promocja@powiat.
bielsko.pl. (AM)

beZpiecZniej 
dO prZedsZkOla

Policjanci z Posterunku 
Policji w Kozach nie tylko 
dbają o bezpieczeństwo, 
lecz także zajmują się 
edukacją najmłodszych. 
W ostatnim okresie kil-
kakrotnie  spotkal i  s ię 
z dziećmi w przedszkolach 
i na samym posterunku. 
Ich prelekcje dotyczyły 

bezpiecznej drogi do szko-
ły i przedszkola, zagrożeń 
w najbliższym otoczeniu 
dzieci, tego, jak ich unikać 
oraz jak wygląda praca po-
licjantów. Każde spotkanie 
kończyło się rozdaniem 
„misiowych” odblasków 
i obowiązkowym zdjęciem 
na tle radiowozu. (UGK)

nagrOdZOna młOda aktOrka
Karolina Słonka, aktorka, 

oraz Anna Maśka, reżyserka, 
wygrały w konkursie Turnie-
ju Teatrów Jednego Aktora 
65. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego.

Młoda aktorka z doświad-
czoną reżyserką reprezento-
wały mazańcowicką filię 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasienicy. Na scenie za-
prezentowały spektakl „Od-
ważyłam się zdjąć buty”. 
Nagrodę po 2 tys. zł ufun-
dowało Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Dodatkowo Karolina Słonka 
otrzymała Nagrodę Publicz-
ności, nagrodę specjalną 
„Paszport Geras” oraz za-
proszenie na 19. Dni Kultu-
ry Żydowskiej. Z kolei Anna 
Maśka za reżyserię spekta-
klu „Odważyłam się zdjąć 

buty” została uhonorowana 
nagrodą specjalną Słupskie-

go Towarzystwa Kultury Te-
atralnej „Teatr Rondo”.

Jury festiwalu teatralne-
go w Słupsku zadecydowało 
o nagrodzie po obejrzeniu 
14 spektakli konkursowych 
17. spotkań „Sam na scenie”. 
W czasach pandemii organi-
zatorom udało się zrealizować 
tegoroczny finał wybierając 
hybrydową formułę wyda-
rzenia. Część uczestników 
zdecydowała się przyjechać 
do Słupska i zaprezentować 
swoje spektakle na żywo, zaś 
czworo finalistów przesła-
ło nagrania.

Jury podkreśliło inspirowa-
nie się twórców wartościową 
literaturą. Tematyka mo-
nodramów dotykała przede 
wszystkim relacji rodzinnych 
i kwestii poszukiwania tożsa-
mości. Doceniono wkład arty-
styczny nie tylko aktorów, ale 
też reżyserów, instruktorów. (ł)
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Karolina Słonka w zwycięskiej roli.
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kOnkurs ekOlOgicZny
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kOnkurs O prZyrOdZie
Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach zaprasza uczniów 
szkół podstawowych i pod-
opiecznych świetlic środo-
wiskowych z województwa 
śląskiego do udziału w eko-
logicznym konkursie.

„Tak dla Czystego Powie-
trza” – taki tytuł nosi konkurs 
plastyczny, jaki przez kato-
wicki Fundusz ogłoszony 
został w październiku. Ma on 
w swoim zamierzeniu szeroko 
pojętą edukację ekologiczną 
młodego pokolenia poprzez 
rozwój zdolności artystycz-
nych, zwrócenie uwagi na 
piękno przyrody oraz popu-
laryzowanie wiedzy odnośnie 
funduszy unijnych, trafiają-
cych na rozmaite akcje w za-
kresie ochrony środowiska.

W konkursie udział wziąć 
mogą uczniowie szkół podsta-

wowych i podopieczni świetlic 
środowiskowych, zlokalizowa-
nych na terenie województwa 
śląskiego. Przewidziano kilka 
kategorii wiekowych – od 6. 
roku życia począwszy aż po 
wiek 15 lat. Jak podkreśla 
organizator, prace – obowiąz-
kowo związane tematycznie 
z przyrodą – nadsyłać moż-
na do 13 listopada 2020 r. 
włącznie na adres WFO-
ŚiGW, ul. Plebiscytowa 19, 
40-035 Katowice z dopiskiem 
„Konkurs plastyczny”. Oce-
na prac wraz z wyłonieniem 
tych najlepszych i wręcze-
niem nagród nastąpi jeszcze 
w tym roku. (Red)

meta mObilnegO biura
Satysfakcjonujące efekty przyniósł 
projekt mobilnych biur programu 
„Czyste Powietrze”. Specjalny bus 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach zawitał także do kilku 
gmin ziemi Bielskiej.

Wymowne l iczby po-
kazują, jak szeroki zasięg 
i zainteresowanie przynio-
sła realizacja innowacyjne-
go projektu. Bus mobilnego 
biura przejechał w okresie 
niespełna trzech miesięcy aż 
8 tysięcy kilometrów i zapar-
kował na terenie 104 gmin. 
Eksperci Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach udzielili łącznie 
3236 porad i – co istotne jako 
wymierny skutek akcji – przy-
jęli 326 wniosków o dofinan-
sowanie. – To bardzo dobry 
wynik. Skutecznie rozpropa-

gowaliśmy program „Czyste 
Powietrze”. Nie wykluczam, 
że powtórzymy tę akcję w na-
stępne wakacje – przyznaje 
Tomasz Bednarek, prezes ka-
towickiego Funduszu.

Najczęściej pojawiające 
się pytania podczas spotkań 
z mieszkańcami dotyczyły 
termomodernizacji czy wymia-
ny tzw. kopciuchów. Chętnie 

korzystano również z pomocy 
już bezpośrednio przy wypeł-
nianiu wniosków o dotacje. – 
Spotkania na żywo z osobami, 
które doradzą w kwestii moż-
liwych rozwiązań, to kolejny 
krok w celu poprawy jakości 
powietrza nie tylko w wielkich 
aglomeracjach, ale również 
w małych miejscowościach 
– zaznaczył minister klimatu 

Michał Kurtyka, który uczest-
niczył m.in. w inauguracji 
projektu, jaka miała miejsce 
w lipcu w Pszczynie.

Mobilne biura programu 
Czyste Powietrze realizowały 
dwa Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska – w Ka-
towicach oraz Krakowie. Pier-
wotnie pilotażowy projekt miał 
trwać do końca sierpnia, ale ze 
względu na olbrzymie zainte-
resowanie zarząd katowickiego 
Funduszu zdecydował o wy-
dłużeniu tego terminu także na 
wrzesień. W powiecie bielskim 
z porad można było korzystać 
w Czechowicach-Dziedzicach, 
Jasienicy, Jaworzu oraz Ko-
zach, poza tym bus odwiedził 
gminy na Śląsku Cieszyńskim 
i Żywiecczyźnie. Ostatnim 
jego przystankiem na pro-
ekologicznej trasie była Ruda 
Śląska. (R)

cZyste pOwietrZe na całegO
Gmina Wilamowice chce radykalnie ograniczyć 

zanieczyszczenie powietrza z domowych palenisk.

Jak wyjaśnia burmistrz 
Wilamowic Marian Trela, 
program priorytetowy „Czy-
ste Powietrze” realizowany 
jest z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, z którym już przed 
rokiem zawarto porozumie-
nie. Program ma poprawić 
efektywność energetyczną 
i zmniejszyć emisję pyłów 
i innych zanieczyszczeń do 
atmosfery. Jeszcze w ub.roku 
w Gminnym Centrum Zacho-
wania Dziedzictwa Kulturo-
wego, Informacji i Edukacji 
przy ul. Paderewskiego 3 
w Wilamowicach został uru-
chomiony specjalny punkt 
informacyjny. – Dzięki temu 
mieszkańcy zainteresowani 
programem mogli na miejscu 
uzyskać wszystkie informacje 
i uzyskać pomoc w wypełnie-
niu wniosków. To znacznie 

zwiększyło ilość zgłoszeń – 
mówi burmistrz.

Od początku program 
skierowany był do właścicieli 
lub współwłaścicieli budyn-
ków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub wydzielonych 
w budynku jednorodzinnym 
lokali mieszkalnych. Mogą 
oni uzyskać dofinansowanie 
m.in. na wymianę starych 
pieców i kotłów na paliwa 
stałe, modernizację instala-
cji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, 
docieplenie przegród bu-
dowlanych, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, a także 
instalacje odnawialnych źró-
deł energii.

W obecnej edycji został 
wprowadzony podział na 
dwie grupy beneficjentów: 
z podstawowym poziomem: 
30 proc. dofinansowania (lub 
45 proc. na wybrane zada-

nia) oraz z podwyższonym 
poziomem: 60 proc. dofi-
nansowania (lub 75 proc. na 
wybrane zadania). Benefi-
cjentem w grupie z podsta-
wowym dofinansowaniem 
jest osoba fizyczna będąca 
właścicielem lub współwła-
ścicielem budynku/lokalu 
mieszkalnego, o dochodzie 
rocznym nie przekraczają-

cym 100 tys. zł. Natomiast 
w grupie z podwyższonym 
dofinansowaniem, może 
być właściciel lub współ-
właściciel budynku/lokalu 
mieszkalnego, gdzie średni 
miesięczny dochód na jed-
nego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 
kwoty 1400 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym lub 

1960 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym.

– Liczymy, że dzięki takim 
działaniom uda się przyspie-
szyć wymianę starych kotłów. 
Od przyszłego roku nie będzie-
my już też finansować wymia-
ny na piece węglowe, nawet te 
5 klasy wydajności. Biorąc zaś 
pod uwagę skalę możliwości 
programu, to w niektórych 

przypadkach, np. z realizacją 
termomodernizacji, miesz-
kańcy mogą pozyskać nawet 
35 tys. zł dofinansowania – za-
chęca Marian Trela.

Jak do tej pory w roku 
2019 zostało złożonych 17 
wniosków, a w tym – 83. 
Mieszkańcy wnioskowali o do-
finansowanie do kotłów gazo-
wych (52), na węgiel (12), na 
biomasę (2), modernizację in-
stalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej (42), 
ocieplenie przegród budowla-
nych (31), stolarki okiennej 
i drzwiowej (26), pompy ciepła 
(4), wentylacji mechanicznej 
(3), instalacji fotowoltaicznej 
(1). 

Władze Gminy Wilamo-
wice wyrażają nadzieję, iż 
jak najwięcej uprawnionych 
skorzysta z dofinansowania 
w ramach programu „Czyste 
Powietrze”. Przełoży się to na 
lepszą jakość powietrza, a tym 
samym zdrowie wszystkich 
mieszkańców. (Red)
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Żubry jadą dO hisZpanii
Dziewięć żubrów w środę 21 października 

specjalnym transportem wyjechało do Hiszpanii.

To 4 byki i 5 krów z rezer-
watu „Żubrowisko” w Janko-
wicach na terenie Nadleśnictwa 
Kobiór oraz Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego 
(województwo świętokrzyskie), 
które trafią do zagrody hodow-
lanej położonej w Andaluzji na 
wysokości około 600 m n.p.m. 
Przygotowania do dalekiej 
podróży trwały kilka tygodni. 
Najpierw dokonano wyboru od-
powiednich osobników, które 
następnie poddano stosownym 
badaniom weterynaryjnym. 
Z „Żubrowiska” w Janko-
wicach wyselekcjonowano 
dwa samce: Plidara i Polu-
dara oraz cztery samice: Po-
prawkę II, Pomajkę, Porankę 
i Pomagę.

Załadunek i transport tak 
dużych zwierząt, jak żubry 
zawsze jest sporym przedsię-

wzięciem. W dniu wyjazdu 
przygotowane wcześniej osob-
niki zostały odłowione i bez-
stresowo trafiły do specjalnie 
przygotowanych drewnianych 
skrzyń. Dzięki fachowej opie-
ce pracowników Nadleśnictwa 
Kobiór, załadunek zwierząt 
odbył się sprawnie. Żubry 
zostały na drogę nakarmio-
ne i napojone. Na miejscu 
w miejscowości Carretera del 
Santuario żubry będą miały do 
dyspozycji zagrodę w ośrodku 
hodowli o powierzchni około 
1000 ha. Żyją tam m.in. rysie 
iberyjskie, sępy i orły, a ob-
szar znajduje się pod ochroną. 
Przekazanie żubrów do Hisz-
panii odbywa się w ramach 
realizacji projektu „Kom-
pleksowa ochrona żubra przez 
Lasy Państwowe”, którego 
jednym z głównych celów jest 

zapewnienie trwałości i roz-
woju populacji żubra.

Nie ma jednak obawy, 
że w Pszczyńskich Lasach 
zabraknie żubrów. Oto we 
wrześn iu  s tado  żubrów 
w Pokazowej Zagrodzie przy 
Ośrodku Hodowli Żubrów 

i Edukacji Leśnej w Jankowi-
cach znów się powiększyło. 
Przyszedł tu na świat pierw-
szy w tym roku cielak. Po 
urodzeniu potomstwa i przez 
pierwsze miesiące jego życia, 
żubrzyce bardzo troskliwie 
się nim opiekują. Ponieważ 

pierwsze kroki cielęcia są 
nieporadne, matka musi go 
chronić przed intruzami, któ-
rzy mogą naruszyć ich strefę 
bezpieczeństwa. Tak było 
również w tym przypadku, żu-
brzyca wykazała się prawdzi-
wą matczyną troską. Bowiem 

początki wychowywania no-
wonarodzonego potomstwa 
nie były łatwe.

Początkowo inne żubry 
były agresywne wobec ciela-
ka i jego matka musiała być 
bardzo czujna chroniąc kil-
kudniowe potomstwo. Przez 
następne dwa tygodnie izolo-
wała się od innych żubrów, 
opiekując się małym poza 
stadem. Gdy przychodziła na 
poranne karmienie zostawia-
ła żubrzątko tylko na chwilę 
i po pospiesznym posiłku, 
szybko oddalała się do lasu. 
Tak działo się codziennie 
aż do czasu, gdy pozostałe 
żubry przestały się intereso-
wać przychówkiem, a matka 
uznała, że może wreszcie 
przyprowadzić je do stada. 
Obecnie potomstwo prze-
bywa już z matką w stadzie 
i jest w pełni akceptowane 
przez pozostałe żubry.

JACeK deReK,  
nAdleŚnICTWO KOBIÓR

Żubry w zagrodzie pokazowej w Jankowicach.
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Śmieci w wOrkach
Szeroko zakrojona akcja „Nie bądź 

cieć, podnieś śmieć” zawitała po raz 
kolejny do Kóz. Tym razem miejscem 
zbiórki odpadów licznej grupy kozian 
był tutejszy kamieniołom.

– To lokalizacja, którą na górskie 
wędrówki wybiera chętnie spora rzesza 
turystów. Warto troszczyć się o to, aby 
teren kamieniołomu pozostał atrakcyjny 
i przyjazny – zgodnie twierdzili uczest-
nicy akcji zbierania odpadów.

W sobotę 3 października mieszkań-
cy gminy Kozy zaopatrzeni w worki na 
śmieci wyruszyli, by rozpościerający się 
piękny krajobraz oczyścić z zalegają-
cych odpadów. Tych, zwłaszcza puszek 
czy butelek ukrytych w zaroślach i po-
śród krzaków, niestety nie brakowało. 
Wszystkie trafiły tego dnia dokładnie 
tam, gdzie ich miejsce. Co warte odno-
towania, akcja znalazła spory oddźwięk 
wśród dzieci, których proekologiczna 
postawa dobrze wróży na przyszłość.

Na uwagę zasługuje, że w gminie 
Kozy podobne inicjatywy nie są niczym 

nowym. Bogaty w tego rodzaju działania 
z myślą o środowisku był rok ubiegły, 
gdy od wczesnej wiosny z powodzeniem 
i dużym zaangażowaniem społecznym 
realizowana była m.in. akcja „TrashTag 
Challenge”. (MA)

piece, słupki, drOn
Działania proekologiczne po-

dejmowane w gminie Jaworze 
w poprzednich latach będą sys-
tematycznie kontynuowane. – 
To dla nas jeden z priorytetów, 
dlatego z różnych inicjatyw na 
rzecz środowiska nie zamierzamy 
rezygnować – mówi wójt Rado-
sław Ostałkiewicz.

W przyjętym przez Radę Gmi-
ny Programie Ograniczenia Ni-
skiej Emisji istotną rolę zajmuje 
wymiana pieców w budynkach 
mieszkalnych. Co roku przesta-
rzałe „kopciuchy” zastępowane 
są kotłami węglowymi 5 klasy, 
ale również piecami gazowymi, 
które zyskują na popularności. 
– W bieżącej edycji wymiany 
pieców, a w planie jest ich oko-
ło 40, mieszkańcy mogą jeszcze 
uzyskiwać dofinansowanie na 
kotły węglowe. Odchodzimy jed-
nak od tego. W kolejnym roku 
przewidujemy wsparcie wyłącz-
nie w przypadku przejścia na gaz 

– wyjaśnia wójt Jaworza Rado-
sław Ostałkiewicz.

Jak dodaje, w nadchodzących 
miesiącach ze Szkoły Podstawowej 
nr 2, a więc ostatniego już budynku 
użyteczności publicznej na terenie 
Jaworza, zniknie wysłużony piec 
węglowy. – Nie zamierzamy tej in-
westycji dłużej odwlekać. Pande-
mia pokrzyżowała nasze tegoroczne 
plany, ale środki na realizację 
w przyszłym roku zostaną zabez-
pieczone – zaznacza Ostałkiewicz. 
– Widzimy na przykładzie pozosta-
łych obiektów gminnych pozytyw-
ny efekt przejścia na fotowoltaikę. 
Postępujemy w zgodzie z ekologią, 
a przy tym rachunki za prąd są te-
raz o wiele, wiele niższe – tłumaczy 
wójt Jaworza.

W przedsięwzięcia na rzecz śro-
dowiska wpisują się także kontrole 
jakości powietrza za pomocą dro-
na. Przeloty, wzorem poprzedniego 
roku, prowadzone będą już w mie-
siącach grzewczych. – Wystarczy 

tak naprawdę kilkanaście sekund, 
aby zarejestrować, jakie pierwiast-
ki trafiają z kominów do atmosfery 
w wyniku spalania. Jeśli wykryte 
zostaną cząstki plastiku, gumy czy 
innych elementów trujących, które 
w piecach znaleźć się nie powinny, 
to będą wyciągane konsekwencje – 
zapowiada Radosław Ostałkiewicz.

W kilku lokalizacjach Jaworza 
jakość powietrza wskazują już tzw. 
ekosłupki. Wyposażone są w oświe-
tlenie ledowe, które na podstawie 
regularnych pomiarów stężenia 
pyłów zawieszonych, jak również 
innych zanieczyszczeń, przybie-
ra stosowną barwę – od zielonej 
w przypadku dobrego powietrza, 
po czerwoną w razie złej jego ja-
kości. Gmina czyni jednak zabiegi, 
aby odczyt ze słupków możliwy był 
nie tylko poprzez połączenie z nim 
w pobliżu urządzenia, ale także 
zupełnie niezależnie od miejsca za 
pomocą aplikacji mobilnej. – Dla 
mieszkańców to dobry sposób, aby 
na bieżąco śledzić stan powietrza 
w poszczególnych rejonach Jawo-
rza – mówi wójt gminy. (M)

Foto: Mat. uG kozy
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najwyŻsZe drZewO
Nadleśnictwo Bielsko stra-
ciło palmę (sic!) pierwszeń-
stwa – ostatnio odkryto, że 
najwyższe drzewo w Polsce 
rośnie już nie w masywie 
Klimczoka, lecz w Nadleśnic-
twie Ujsoły.

Jak informuje Nadleśnic-
two Ujsoły, okazało się, że 
rosnąca na ich terenie dagle-
zja liczy 58,2 m wysokości. 
To o ponad metr więcej, niż 
ma uchodząca dotąd za naj-
wyższą w Polsce daglezja 
zielona z Nadleśnictwa Biel-
sko, o której w kwietniu 2018 
r. pisaliśmy w „Gazecie Be-
skidzkiej”.

Do odkrycia doszło dzięki 
dociekliwości pracowników 
Biura Urządzania Lasów 
i Geodezji Leśnej oddział 
w Krakowie. Podczas wy-
konywania inwentaryzacji 
drogowej w Nadleśnictwie 
Ujsoły pracownik Biura Łu-
kasz Tram zwrócił uwagę na 
daglezje rosnące na terenie 

nadleśnictwa. Dysponując da-
nymi lidarowymi namierzył, 
a następnie odnalazł w terenie 
najwyższy okaz tego gatunku. 
Następnie wspólnie z Janem 
Lachem, przy pomocy wy-
sokościomierza laserowego, 
dokonał kilkunastu pomiarów 
drzewa, uzyskując wysokość 
od 57,4 do 59,2 m, średnio 
58 m.

Ze względu na fakt, że ten 
rok okazał się rokiem nasiennym 
daglezji, Nadleśnictwo Ujsoły 
przystąpiło do zbioru szyszek 
m.in. w drzewostanie, w któ-
rym znajduje się to drzewo. Nie 
sposób było nie wykorzystać 
sytuacji. Zbieracze szyszek Mar-
cin Trybała i Bartłomiej Hojdas 
postanowili zmierzyć daglezję 
tradycyjną metodą. Za pomocą 
stalowej 50-metrowej taśmy 
zmierzyli okaz i okazało się, że 
drzewo ma 58,2 m.

Pozostaje pytanie, czy biel-
ska daglezja od ostatniego po-
miaru w 2017 r. nie przyrosła 
na tyle, że jest wyższa. (WM)

wyróŻnienie dla gOspOdarstwa Z bestwinki
W tegorocznej edycji konkursu pt. „Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2020” III miejsce w kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego 

zdobył ogród i szkółka roślin ozdobnych Edwarda, Bronisławy, Łukasza, Joanny Greń z Bestwinki w gminie Bestwina. Warto też dodać, że w głównej kategorii II 

miejsce zajęła gmina Kozy.

Gospodarstwo państwa 
Greniów mieści się przy ulicy 
Pastwiskowej w Bestwince. 
Rozpoczęło działalność we 
wczesnych latach 90. XX w., 
kiedy to Edward Greń zaini-
cjował tworzenie przydomo-
wego ogrodu i hodowli róż. 
Z czasem przedsięwzięcie 
nabierało rozmachu. Dziś syn 
Łukasz razem z żoną Joanną 
prowadzą półtorahektarowe 
gospodarstwo, w którym ogród 
i szkółka stanowią właściwie 
jedną całość.

Pierwotna hodowla róż 
przekształciła się w szkółkę 
krzewów ozdobnych i wrzo-
sów. Gospodarstwo jako jedna 
z pierwszych szkółek w Pol-
sce otrzymało licencję na pro-
dukcję wrzosów niemieckich. 
Odwiedzający posesję goście 
podziwiają pomysł współ-
istnienia w jednym miejscu 
roślin młodych i kilku, kil-
kunastoletnich. Dzięki temu 

mogą zobaczyć, jak ich zakupy 
będą wyglądały w przyszłości. 
Rośliny z Bestwinki ozdabia-
ją wiele znaczących miejsc 
w gminie Bestwina: ogrody 
szkolne, Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji, krzyże 
i kapliczki przydrożne, ron-
da, Pasiekę Słowiańską i Park 
Miniatur. Świadczy to o ich 

wyjątkowej urodzie i wyso-
kiej jakości.

Rośliny ogrodowe to w zde-
cydowanej większości okazy 
sprowadzone lub wyhodowa-
ne od podstaw przez Edwarda 
Grenia. Dumę upraw stanowi 
grusza wierzbolistna, ale jest 
także metasekwoja, spotkać 
można formowane rajskie ja-

błonie ozdobne i trzydziestolet-
ni wiąz. Uwagę zwraca zakątek 
„dalekowschodni” z akcentami 
japońskimi. To dobre miejsce 
dla azalii, rododendronów 
i klonów palmowych. Nie zre-
zygnowano całkowicie z róż, 
są to obecnie róże szczepione 
na pniu. (Sl)

juŻ nie w kaniOwie
Śmigłowiec Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego nie 
będzie dłużej stacjonował 
w Kaniowie. Maszyna z za-
łogą przenoszona jest do Ka-
towic.

Tymczasowa baza LPR 
na terenie Bielskiego Parku 
Technologicznego Lotnic-
twa, Przedsiębiorczości i In-
nowacji w Kaniowie została 
utworzona w grudniu ub.roku. 
Miała obowiązywać przez rok. 
Samorządy z południa woje-

wództwa śląskiego zabiegały, 
aby śmigłowiec pozostał w tej 
lokalizacji na dłużej. – Nie 
rozumiem dlaczego minister 
zdrowia nie chce się pochylić 
nad poważną sprawą śmigłow-
ca w rejonie Beskidów. Cho-
dzi o bezpieczeństwo turystów 
i mieszkańców – uważa sta-
rosta bielski Andrzej Płonka. 
Zapowiada, że sprawa będzie 
nadal podejmowana w rozmo-
wach z decydentami w War-
szawie. (MF)

Baza w Kaniowie oznaczała szybki dostęp śmigłowca lPR do potrzebujących 
w Beskidach.
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