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Symboliczny charakter w dobie pandemii miały tegoroczne obchody
Święta Niepodległości w poszczególnych gminach na terenie Ziemi
Bielskiej. Tradycyjnie 11 listopada
delegacje samorządowe złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów w
miejscach pamięci. Na miarę możliwości wątek Ojczyzny przewijał się podczas zajęć w placówkach oświatowych.
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Leśne praktyki

metrów kwadratowych
to powierzchnia, jaką zajmuje unikatowa sztuczna
wyspa, utworzona na Zbiorniku Goczałkowickim.
W ostatnich tygodniach na tafli jeziora prowadzone były wzmożone prace nad utworzeniem tzw.
ptasiej wyspy w rejonie ujścia Wisły. W szybkim
czasie stanęła tu imponująca palisada z grodzic
wykonanych z tworzywa sztucznego. Ich montaż realizowano przy pomocy wibromłota osadzonego na koparce, która z kolei unosiła się na
pontonie. Wygrodzone wnętrze, koło o średnicy
24 m, wypełnione zostało gruntem, na którym powstała żwirowa plaża jako odpowiednie podłoże
dla gniazdowania rybitwy rzecznej.
Nietypowa budowla hydrotechniczna na Zbiorniku Goczałkowickim stworzona została po to, aby
ptaki podlegające ochronie mogły w specjalnej
oazie bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi. Rybitwa rzeczna jest w Polsce objęta ścisłą ochroną
gatunkową, to oznacza, że konieczne jest pełne
zaangażowanie w działania zapewniające właściwe warunki do dalszego rozmnażania się i zachowania ciągłości rozwoju. Niestety, każdego roku
setki gniazd są zatapiane, zwłaszcza w okresie
wiosennych i letnich opadów deszczu.
Inwestycja ta została zrealizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach,
w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w
Pszczynie i zarządzającym akwenem Górnośląskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów. Utworzenie unikatowej na skalę europejską ptasiej wyspy wsparł
finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (MA)
listopad 2020
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Na wstępie kilkudniowych
praktyk, według odpowiednio
wcześniej opracowanej koncepcji, podopieczni bielskiej
szkoły zaznajomili się z lasem,
tworząc modele pierwotnych
plemion. Wszystkie kreatywne
wizje zostały w dalszej kolejności zamienione na poszukiwania ukrytych w lesie „jajek
niespodzianek”, a jedyną wskazówką w odnajdywaniu ich był
podany azymut i ilość metrów
do następnego ukrytego jajka.
Zadanie to wymagało opanowania posługiwania się kompasem
i szacowania odległości swoimi
krokami, co w górskim terenie
stanowiło nie lada wyzwanie.
Także kolejne aktywności
dostarczyły uczniom ciekawych doświadczeń. Pod okiem
leśniczego z entuzjazmem sa-

dzili młode buki i modrzewie,
których łącznie nasadzono
ponad setkę. Młodzież zajęła
się również zabezpieczaniem
drzewek przed niszczeniem

ich przez zwierzęta rogate,
wyznaczaniem tych przeznaczonych do wycięcia w ramach
trzebieży oraz własnoręcznym
mierzeniem drewna.

Kolejna nowoczesna pracownia
Zielona pracownia „Żyj Eko-logicznie” utworzona została w Szkole Podstawowej
nr 2 w Kozach. To kolejna
placówka w regionie Ziemi
Bielskiej, która została wyposażona dzięki konkursowym
środkom przyznanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Uroczystego otwarcia specjalnej sali lekcyjnej dokonali
jeszcze w październiku dyrektor szkoły Joanna Matlak oraz
zastępca wójta gminy Kozy
Marcin Lasek. Oficjalne przecięcie wstęgi umożliwiło odbycie pierwszej lekcji w nowej
przestrzeni, którą z uczniami
klas 7 i 8 przeprowadziła
Anna Kózka-Filarska, autorka
i inicjatorka projektu związanego ze stworzeniem pracowni. W ramach zajęć młodzi
członkowie koła geograficz-

Foto: Mat. UG w Kozach

Foto: Mat. Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów

Uczniowie Waldorfskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila
Norwida w Bielsku-Białej wzięli udział w projekcie edukacyjnym zorganizowanym na terenie Nadleśnictwa Ustroń, a dotyczącym gospodarki leśnej.

Atrakcyjną okazała się
wyprawa górskimi duktami
do Dworku Myśliwskiego
w Brennej i przeprowadzenie
debaty na temat łowiectwa.
Był też czas na własnoręczne przygotowanie jajecznicy
na ognisku z dodaniem znalezionych w lesie jadalnych
ziół oraz sporządzenie sałatki
z młodych liści lipy i deseru
z malin i jeżyn. Czas nocny
upływał na wsłuchiwaniu się
w odgłosy sów.
Uczestnicy praktyk zaznajomieni zostali ponadto
z podstawami inżynierii leśnej,
pracując z węgielnicą i tyczkami geodezyjnymi w celu
wykonania mapy lasu. Długimi godzinami dyskutowano
o kulturotwórczej roli lasu,
w następstwie czego powstały
piękne kompozycje z drewna,
roślin leśnych i naturalnego sznurka. Na zakończenie
pobytu rozmawiano z kolei
o świadomej konsumpcji, wykorzystaniu drewna i zmianach
klimatu, a każdy z obecnych
uczniów przedstawił prezentację podsumowującą zdobytą
wiedzę. (WN)

nego wykorzystali zestaw
plansz „Młodego ekologa”
oraz matę „Biodegradacja odpadów w czasie”. Temat biodegradacji był świetną okazją
do zaprezentowania ku przestrodze i nauce, jak w naturze
postępuje proces rozkładu odpadów bez właściwej segregacji. Uczniowie gromadzili
więc śmieci pod odpowiednie frakcje, a wykorzystując
nowe tablety przeznaczone

dla pracowni rozwiązali quiz
„Mistrz segregacji”.
Od razu można było zauważyć, że koziańska pracownia
ekologiczna będzie miejscem
chętnie odwiedzanym przez
młodzież. – Sala zaaranżowana została przy wykorzystaniu
nowoczesnych pomocy dydaktycznych i technologicznych.
Dzięki temu dobrze służyć
będzie podczas lekcji geografii, biologii czy szeroko

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

pojmowanej przyrody, a to
przecież dla młodego pokolenia wiedza bezcenna – mówi
wicewójt Kóz.
Organizatorem konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020” był
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Inicjatywa ta skierowana była do
szkół podstawowych i średnich
z terenu województwa śląskiego, a jego przedmiotem było
utworzenie projektu szkolnej
pracowni. Ocenie podlegał
pomysł na zagospodarowanie
pracowni – jej funkcjonalność,
innowacyjność rozwiązań oraz
różnorodność pomocy dydaktycznych, a dofinansowanie
w formie dotacji przewidziano dla najlepszych wniosków.
Całkowity koszt wykonania
sali w SP nr 2 w Kozach wraz
z zakupem nowoczesnych pomocy wyniósł 37,5 tys. zł. (RED)

www.gazetabeskidzka.pl

gazeta

ekologia

BESKIDZKA

3

Lokalne programy ograniczania niskiej emisji

Usuwanie kopciuchów
W ciągu ostatnich czterech lat Gmina Jasienica udzieliła dofinansowania do wymiany
blisko 340 kotłów centralnego ogrzewania.
– Z budżetu Gminy co roku przeznaczamy ćwierć miliona złotych
na dofinansowanie wymiany starych węglowych pieców C.O. na
nowoczesne urządzenia, które nie
emitują do atmosfery szkodliwych
substancji. Wielu mieszkańców przy
tej okazji korzysta również z innych
źródeł dofinansowania, ułatwiających kompleksowe rozwiązanie
oszczędzania energii w gospodarstwie domowym – mówi wójt Janusz Pierzyna.
Gmina Jasienica udziela dofinansowania swoim mieszkańcom
przede wszystkim, aby jak najszybciej wycofać z gospodarstw
domowych kopciuchy, a więc nieefektywne i pozaklasowe kotły na
węgiel. To bowiem one w głównej mierze odpowiadają za niską
emisję i tym samym fatalny stan
powietrza. Palenie w starych węglowych piecach, nawet w przy-

padku dozwolonych do stosowania
rodzajami węgla i przy bezwietrznej
pogodzie, powoduje powstawanie
smogu, tj. mieszaniny szkodliwych
substancji. Gmina Jasienica przypomina, że każdy taki pozaklasowy
piec węglowy do 1 stycznia 2022
r. musi zostać wymieniony na nowoczesny kocioł węglowy, spełniający wymagania stawiane kotłom 5
klasy i ekoprojektu, a najlepiej na
nowoczesny, oszczędny kocioł gazowy. Na wymianę pozostało więc
niewiele czasu.
Według zasad przyjętych w gminie Jasienica dofinansowanie otrzyma właściciel budynku, który stary
piec wymieni na kocioł na paliwo
stałe 5 klasy wydajności, przy czym
urządzenie musi być koniecznie wyposażone w podajnik, lub na kocioł
gazowy kondensacyjny. W pierwszym przypadku otrzyma 2 tys. zł
dofinansowania, w drugim – 2,5

Gminy Jasienica wyniosła 730 tys.
zł.
Gmina przypomina, że oprócz
dofinansowania z jej programu
własnego dodatkowe dopłaty do
wymiany kotłów można uzyskać
także w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Możliwe

jest łączenie dofinansowania z obu
źródeł. Obsługę programu „Czyste
powietrze” prowadzi Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
a wszystkie niezbędne informacje
dostępne są na stronie internetowej
www.wfosigw.katowice.pl. (R)

wyłącznie o przechodzeniu na gaz,
bo to najlepszy sposób skutecznego
ograniczania niskiej emisji – podkreśla wójt Bestwiny.
Gmina, w miarę takich możliwości
finansowych, planuje zarazem dofinansowywać projekty, które dotyczyć
będą montażu paneli fotowoltaicz-

nych. – Fotowoltaikę zamierzamy zastosować na budynkach użyteczności
publicznej na terenie naszej gminy.
Pozwoli to w jeszcze większej mierze
poprawić jakość powietrza, przy jednoczesnym uzyskaniu oszczędności
w dłuższej perspektywie – przyznaje
Artur Beniowski. (M)

tys. zł. W ciągu 4 lat obowiązywania programu dofinansowania do
wymiany starych pieców kopciuchy zostały wymienione na: w 2017
r. 13 kotłów węglowych i 29 gazowych (łącznie dofinansowanie
wyniosło 84,5 tys. zł), w 2018 r.
– 24 węglowych i 72 gazowych
(209 tys. zł), a w 2019 r. – 36 węglowych i 77 gazowych (241,5 tys.
zł). W tym roku program wymiany
pieców cały czas trwa, do połowy
listopada było to 9 kotłów węglowych i 66 gazowych, na co jak na
razie z budżetu Gminy Jasienica
wydano 195 tys. zł, ale ciągle rozpatrywane są kolejne wnioski. Jak
podkreśla wójt Janusz Pierzyna,
wyraźnie widać, że zdecydowana
większość właścicieli domów decyduje się na nowoczesne ogrzewanie gazowe, znacznie korzystniejsze
dla atmosfery. Łącznie jak na razie
kwota dofinansowania z budżetu

Udana wymiana pieców
Kompleksowe działanie zmierzające do istotnej poprawy jakości powietrza spotkało się z dużym – i co
niezmiernie ważne – pozytywnym
społecznym odzewem. – Każdego
roku realizacji programu obserwowaliśmy spore zainteresowanie naszych mieszkańców. Dobrą
wiadomością jest to, że znacząca
większość zdecydowała się na rezygnację z kotła węglowego i przejście
na gaz – mówi Artur Beniowski,
wójt gminy Bestwina.
Program, którego przebieg wyznaczono w okresie czteroletnim,

www.gazetabeskidzka.pl

rozpoczął się w 2017 r. Gmina na
podstawie wniosków od mieszkańców co roku występowała o pożyczkę umarzalną do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Przyjęte zostało założenie dofinansowania do inwestycji w danym
budynku mieszkalnym w wysokości
do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż
50 procent całości zadania. Pozwoliło
to na wymianę po około sto pieców
w każdym kolejnym roku kalendarzowym. – Taka koncepcja okazała

się właściwa. Wniosków od początku
wpływało bardzo dużo, stąd tworzyliśmy listy rezerwowe na następne lata
– zaznacza wójt Beniowski.
Jak dodaje, efekt wdrożenia PONE
jest niezaprzeczalny, bo zostało zdemontowanych sporo „kopciuchów”
niespełniających żadnych wymogów
ekologicznych. Nie brakuje zarazem
kolejnych mieszkańców, którzy wyrażają wolę wymiany źródła ciepła
w nieodległej przyszłości. – Zastanawiamy się nad dalszymi działaniami
i chcemy je kontynuować. W zakresie
wymiany kotłów myślimy jednak już

Foto: Mat. Chem-Gaz

Blisko pół setki kotłów grzewczych wymieniono w ramach realizowanego od 2017 roku
w gminie Bestwina Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
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Region w czasie pandemii
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

W obronie wartości
„Niespotykany dotąd poziom agresji oraz
wulgaryzacja języka uczestników manifestacji budzą nasz głęboki sprzeciw (…). Z największym oburzeniem przyjmujemy ataki na
wartości chrześcijańskie, agresję wobec ludzi
wierzących, w tym osób duchownych”.
Te słowa znalazły się w stanowisku Prezydium Zarządu Regionu podbeskidzkiej „Solidarności”, przyjętym blisko miesiąc temu. Niestety,
problem jest wciąż aktualny i dlatego poniżej
publikujemy obszerne fragmenty tego ważnego dokumentu:
„Z wielkim niepokojem obserwujemy wydarzenia, które od kilku dni mają miejsce na
naszych ulicach. Niespotykany dotąd poziom
agresji oraz wulgaryzacja języka uczestników
manifestacji budzą nasz głęboki sprzeciw. „Solidarność” zawsze opowiadała się za pokojowymi metodami protestów oraz za dialogiem,
który może doprowadzić do rozwiązania także
obecnych napięć.
Z największym oburzeniem przyjmujemy
ataki na wartości chrześcijańskie, agresję wobec ludzi wierzących, w tym osób duchownych,
a także profanowanie naszych świątyń i zakłócanie nabożeństw. Na to nie może być żadnego przyzwolenia.

W związku z trwającym wciąż zagrożeniem epidemicznym wszystkie biura Zarządu
Regionu Podbeskidzie oraz terenowych Oddziałów naszego związku aż do odwołania
funkcjonują w zaostrzonym reżimie sanitarnym.
– Oczywiście, jesteśmy do dyspozycji związkowców telefonicznie i mailowo. W sytuacjach
nadzwyczajnych, wymagających osobistego
spotkania prosimy umawiać wizyty telefonicznie. Podczas spotkań obowiązujące są maseczki
lub przyłbice, a przy wejściu do budynku Zarządu Regionu czy biur oddziałowych wymagana
jest dezynfekcja rąk. Apelujemy też, by osoby,
które muszą nas odwiedzić, przychodziły pojedynczo. To niezbędne dla naszego wspólnego
bezpieczeństwa – tłumaczy przewodniczący
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.
W obecnej sytuacji Dział Prawny aż do od-

wołania pracuje wyłącznie w trybie zdalnym
(szczegółowe informacje ws. kontaktu z prawnikami znaleźć można na stronie internetowej
Zarządu Regionu).
Również w związku z obecną sytuacją epidemiczną odwołane zostały wszystkie związkowe
zebrania i szkolenia.

„Solidarność” apeluje o podwyżki…
„Solidarność” ma w swym statucie i programie wpisaną wierność wartościom chrześcijańskim i społecznej nauce Kościoła. Pamiętamy
też, jak wielką pomocą i wsparciem dla podziemnej „Solidarności” był Kościół i Jego pasterze. Znamienne, że dziś musimy strzec tych
naszych kościołów, które w złych czasach stanu
wojennego dawały schronienie ludziom i ideałom „Solidarności”.
Apelujemy do uczestników demonstracji, by
nie dawali się wykorzystywać do rozgrywek
politycznych, do ataków na wartości i symbole
najcenniejsze dla Polaków.”

Potrzebna jest nasza solidarność…

Pomoc dla Grzegorza

Dla salowych, sanitariuszy
i Sanepidu
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko
nieuwzględnieniu w decyzji Ministra Zdrowia
podwyżek dla części pracowników zatrudnionych przy pacjentach z COVID-19: przede
wszystkim salowych, sanitariuszek i sanitariuszy oraz innych osób, które będąc zatrudnione
w tzw. działalności podstawowej wykonują
najgorzej płatną pracę przy pacjentach. Bez
nich „jednoimienne” oddziały szpitalne nie są
w stanie normalnie funkcjonować.
Prezydium KK w swoim stanowisku podkreśla, że w decyzji Ministra Zdrowia zapomniano
również o pracownikach Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, bez których trudno sobie wyobrazić

skuteczną walkę z pandemią, a którzy od pół
roku wykonują ogromną pracę na rzecz społeczeństwa.
W ocenie Prezydium KK to kolejny przykład
dzielenia pracowników na lepszych i gorszych.
To również dowód na kompletny brak wiedzy,
w jakich realiach funkcjonują oddziały szpitalne zajmujące się pacjentami chorymi na COVID-19, gdzie każdy jest tak samo narażony
i podlega tym samym uciążliwościom.
„To skandal, że wartościuje się zdrowie
i bezpieczeństwo w zależności od wykonywanego zawodu, a nie faktycznie wykonywanej
pracy” – czytamy w stanowisku Prezydium
Komisji Krajowej z 3 listopada br.

Skoczów – tu rodziła się
„Solidarność”

Strażacka „Solidarność”, wspierana m.in.
przez Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc
dla 36-letniego Grzegorza Pająka, strażaka
z bielskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Na skutek wybuchu gazu, który miał
miejsce 16 października w Kobiernicach koło
Bielska-Białej, zginęła jego Mama, a on sam
i pozostali członkowie rodziny trafili do szpitala. Pod gruzami stracili cały dorobek życia.
Grzegorz do dzisiaj jest w szpitalu – czeka go
długie leczenie i rehabilitacja.
Akcję zbiórki pieniędzy na pomoc Grzegorzowi w leczeniu i odbudowie domu zainicjowała jego macierzysta komisja NSZZ
„Solidarność”. – Grzegorz od blisko dziesięciu lat pracował w naszej jednostce. Ofiarnie
niósł pomoc innym, teraz sam jej potrzebuje.
Staramy się dotrzeć do wszystkich ludzi dobrej
woli z apelem o pomoc dla niego i jego rodziny.

W tej ogromnej tragedii, jaka ich dotknęła, bardzo potrzebują naszej solidarności – tłumaczy
Roman Marekwica, szef „Solidarności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, a równocześnie inicjator
zbiórki pieniędzy dla Grzegorza i jego rodziny. Akcję te wsparły organizacyjnie Krajowa
Sekcja Pożarnictwa i Krajowa Sekcja Służby
Więziennej NSZZ „Solidarność” oraz Fundacja
„Solidarni”.
Konto do wpłat to: Fundacja Solidarni
06 1940 1076 3111 2893 0005 0000 koniecznie
z dopiskiem „Pomoc dla Grzegorza”.
Podbeskidzka „Solidarność” już podjęła
decyzję o przekazaniu na to konto kwoty 20
tys. zł. – To wyraz naszej solidarności w nieszczęściu. Apeluję do wszystkich organizacji
związkowych i osób prywatnych o wsparcie tej
inicjatywy – mówi szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

Na przełomie października i listopada na
skoczowskim Rynku prezentowana była plenerowa wystawa „Tu rodziła się Solidarność”.
Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 40. rocznicy
powstania NSZZ „Solidarność”. Wcześniej
wystawa była prezentowana m.in. na placu
Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej oraz
– jako część większej całości – w Warszawie.
W skromnej – z oczywistych względów –
uroczystości otwarcia ekspozycji, która odbyła się 27 października, wzięli udział burmistrz
Skoczowa Mirosław Sitko, przewodniczący

podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz oraz szef skoczowskiego Oddziału „S”
Czesław Chrapek. – Planowaliśmy zorganizować w Skoczowie dużo większe uroczystości, praktycznie tu miały się odbyć główne
obchody 40-lecia „Solidarności” w naszym
regionie. Miała być sesja popularno-naukowa,
konkurs dla młodzieży, a także odsłonięcie
obelisku, upamiętniającego nasz jubileusz.
Niestety, wszystko uległo przesunięciu.
Wierzę, że do tego tematu powrócimy na początku przyszłego roku – powiedział Marek
Bogusz po otwarciu skoczowskiej wystawy.

Odeszli na drugą stronę...
Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny wspominamy tych, którzy
odeszli już do wieczności – naszych zmarłych krewnych, przyjaciół, znajomych. My,
członkowie podbeskidzkiej „Solidarności”,
w sposób szczególny pamiętamy w ten czas
o tych, którzy współtworzyli nasz związek na
Podbeskidziu, poświęcali mu swe siły, czas,
zdrowie, często także swą wolność, działali
ofiarnie w komisjach zakładowych, walcząc
o prawa ludzi pracy, a których nie ma już
wśród nas. W różnym czasie i w różnym stopniu przyczynili się do odzyskania wolności
przez naszą Ojczyznę, do przetrwania, a potem rozwoju „Solidarności”. Niektórzy z nich
nie byli nawet członkami „Solidarności”, lecz
poprzez swą działalność i ofiarę zasłużyli na
naszą wdzięczną pamięć.
Ta smutna lista z każdym rokiem jest coraz
dłuższa. Znajdują się na niej między innymi:
Tadeusz Adamski, Wiesław Bakalarski,
Janusz Bargieł, Ryszard Basior, Andrzej
Baścik, Antoni Bobowski, Zofia Borecka-Michalak, Barbara Bryś, Kazimierz Bury,
Michał Caputa, Kazimierz Cieśla, Andrzej
Chlewicki, Bożena Ćwiertniewska, Henryk
Data, Maciej Dębowski, Oswald Dobrzański, Rudolf Dominik, Czesław Drzazga, Władysław Dutka, Andrzej Działkowski, Józef
Dziech, Maciej Faflak, Karol Fajkis, Zygmunt
Faliński, Włodzimierz Foryś, Jan Frączek,
Jan Gajewski, Stanisław Jerzy Gdula, Zbigniew Gołąb, Jerzy Górny, Zdzisław Greffling, Bolesław Gwizdała, Wanda Gwizdała,
Kazimierz Jabłoński, Janusz Januszewski,
Grzegorz Jaroszewski, Jadwiga Kaczmarczyk,
Krzysztof Kierepka, Jan Kinowski, Wojciech
Kisiel, Helena Kocoń, Zbigniew Kołodyński, Józef
Kowalski, Barbara i Ireneusz Kóskowie, Andrzej
Kralczyński, Jerzy Kucharski, Franciszek Kumorowicz,
Eugeniusz Lach, Mieczysław
Machowiak, Tadeusz Makulski, Tadeusz Malejka, Jan
Krzysztof Marek, Danuta
Marzec-Styczeń, Alicja Mazur, Tadeusz Miara, Leopold Mizera, Zdzisław Mnich, Tadeusz Moll, Józef Noszczyk,
Stanisław Olejak, Henryk Pawłowski, Lidia
Pilch, Teresa Piwowarczyk, Aleksandra Polak, Krystyna Pysz, Leszek Radziwiłł, Jan
Sachajko, Ignacy Sanak, Andrzej Sikora,
Weronika Semik, Stanisław Simoni, Antoni
Sordyl, Wiesław Stachewicz, Bronisława Staniszewska, Marian Strzała, Bolesław Stwora,
Jan Sulikiewicz, Stanisław Sznepka, Ewa

Tradycyjnie przed 1 listopada przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności” odwiedzili groby zmarłych
przyjaciół…

Szostakowska, Bogumiła Sztefko, Aleksander
Tarnawa, Stanisław Tekieli, Paweł Tomasik,
Józef Tyc, Jan Tyrkiel, Rudolf Tyrna, Helena
Wesołowska, Tadeusz Wielgolawski, Antoni
Włoch, Michał Wołyniec, Włodzimierz Zabłocki, Stanisław Zacharias, Andrzej Zając,
Jan Ziarko, Czesław Zuber, Stefan Zuber...
Tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do tego żałobnego wykazu dopisaliśmy
kolejne osoby. Są to między innymi: Wiesław Micherda, Janina Jabłońska, Kazimierz
Podstawa, Jerzy Freindorf, Ludwik Czarnecki, Anna Pietrasina i Józef Wranik.
Do tej z pewnością dalece
niepełnej listy trzeba też dopisać zmarłych duszpasterzy,
którzy wspomagali „S” w czasie pamiętnego strajku w 1981
roku, a później wspierali ją
w okresie stanu wojennego. Są
to przede wszystkim arcybiskup Bronisław Dąbrowski, biskupi Czesław Domin i Herbert
Bednorz oraz księża Kazimierz
Jancarz, Adolf Chojnacki, Franciszek Janczy,
Władysław Wala, Leopold Zielasko, niezapomniany kapelan podbeskidzkiej „Solidarności” Józef Sanak, a także zmarły w czerwcu
tego roku nasz wieloletni duszpasterz ks.
prałat Zbigniew Powada.
Im wszystkim i dziesiątkom innych, którzy
w tym miejscu nie zostali wymienieni, podbeskidzka „Solidarność” winna jest wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Zmarł Ryszard Hadka
Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że
19 listopada zmarł nasz kolega
Ryszard Hadka ze Stryszawy,
działacz związkowy i samorządowy. Miał 70 lat.
Ryszard Hadka przez wiele lat był przewodniczącym
„Solidarności” w Nadleśnictwie Sucha Beskidzka, a także
delegatem na Walne Zebranie
Delegatów Regionu Podbeskidzie. Był w naszym związku osobą bardzo aktywną – przez
lata uczestniczył we wszystkich spotkaniach,
uroczystościach i akcjach „Solidarności”,
w tym w warszawskich manifestacjach.

Równocześnie działał w lokalnym samorządzie na terenie
swojej gminy Stryszawa i w powiecie suskim. W latach 19942010 był radnym Rady Gminy
Stryszawa (w tym przez 12 lat
przewodniczył tej Radzie). Od
2010 roku aż do swej śmierci był
radnym powiatu suskiego, w tym
od 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.
Odszedł od nas dobry, prawy człowiek,
życzliwy ludziom, zawsze wierny Bogu
i Ojczyźnie.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

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

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

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 (szczegółowe telefony na
stronie internetowej)
e-mail: prawnicy.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

„Solidarność Podbeskidzia” nr 11 (466) z 26 listopada 2020 r. – comiesięczny dodatek związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90, e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial
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powiat bielski

Dłuższy pas, większe lotnisko
Do kilometra został wydłużony pas startowy lotniska w Kaniowie, a więc o 300 m więcej niż do tej pory. To zwiększa możliwości lokalnego portu lotniczego.

Andrzej Płonka,

starosta bielski:
Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Na terenie Bielskiego
Parku Technologicznego,
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie
zakończono modernizację
pasa startowego. Obecne 700
m zostało wydłużone do 995
m, droga jest też szersza –
zamiast dotychczasowych 24
m ma teraz 30 m. Jak wyjaśnia starosta Andrzej Płonka,
zdecydowanie poprawi to
bezpieczeństwo obecnie korzystających użytkowników,
jak i pozwoli rozszerzyć skalę
możliwości biznesowych lotniska. – Na dłuższym i szerszym pasie łatwiej wylądować
nawet podczas gorszej pogody
– mówi Andrzej Płonka, starosta bielski. Inwestycja została
ukończona, obecnie przechodzi niezbędne odbiory.
Lotnisko w Kaniowie
z udziałem funduszy unijnych
powstało w 2008 r. na granicy
z Czechowicami-Dziedzicami
jako miejsce mające ułatwić

W przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa infrastruktury samego lotniska w Kaniowie, np. o hotel dla
podróżnych lotniczych.
komunikację regionu ze światem. Na miejsce lotniska wybrano hałdę pokopalnianą, już
nieużytkowaną przez pobliską
kopalnię Silesia. Następnie
obok wyrósł ściśle związany

Śpiewne obchody

z lotniskiem Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji, który
działa w branży lotniczej, także
związanej z nowymi technologiami i obsługą samolotów.

Lotnisko zbudowano według ówczesnych możliwości
ze stosunkowo krótkim pasem,
liczącym 700 m. Dla małych
statków powietrznych długość
była wystarczająca, ale od po-

Od początku planowaliśmy wydłużenie pasa, bo dzięki temu
lotnisko zyskuje nowe możliwości. M.in. zwiększa się bezpieczeństwo wszystkich obecnych
użytkowników, a więc niewielkich
samolotów. Dotychczasowe 700 m

czątku zakładano wydłużenie
pasa, zarówno dla zwiększenia
bezpieczeństwa, jak i przyjmowania samolotów średniodystansowych.

to było minimum, zwiększenie do
kilometra uniezależnia właściwie
od warunków atmosferycznych.
Dłuższy pas zdecydowanie poprawi też możliwości komunikacyjne całego naszego regionu.
To nigdy nie będzie lotnisko dla
dużych statków powietrznych.
Będą mogły tu lądować samoloty przewożące do 12 pasażerów,
także tej wielkości samoloty
cargo, od teraz lądujące już na
profesjonalnym pasie. To również
większe otwarcie na loty biznesu
i bogatej klienteli turystycznej,
lotniczych taksówek. Do tej chwili
te podmioty korzystały z innych
lotnisk, w sąsiedztwie regionu,
nawet jeżeli miejscem docelowym
był nasz powiat.

Starostwo Powiatowe od
początku kierowało projektem
powstania lotniska i Parku Lotniczego, obecnie jest udziałowcem przedsięwzięcia. (MF)

Cieplej na wczasach

Kadr z nagrania powiatowego Mazurka Dąbrowskiego.
Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej dla uczczenia tegorocznego Święta
Niepodległości przygotowało
specjalny teledysk z Mazurkiem Dąbrowskiego.
– Z powodu pandemii możliwości spotkania
w większej grupie i uczczenie 11 listopada było niemożliwe. Uznaliśmy więc,
że może w tej nietypowej
formie każdy będzie mógł
się symbolicznie połączyć
z innymi mieszkańcami naszego regionu świętującymi
rocznicę odzyskania niepodległości, śpiewając Mazurka
Dąbrowskiego – wyjaśnia
starosta Andrzej Płonka.
Sześć zespołów, które
wzięły udział w nagraniu,
oczywiście pochodzą z powiatu bielskiego. To górale
beskidzcy, górale ze Śląska
Cieszyńskiego, lachy z Bestwiny oraz dzieci i młolistopad 2020

dzież licealna. Mazurka
Dąbrowskiego zaśpiewały:
Zespół Regionalny „Jasieniczanka”, Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, Zespół Regionalny „Pisarzowianki”, Zespół
Regionalny „Porąbczanie”,
a także zespół wokalno-taneczny Włóczykije z Kóz
oraz Big Band Silesia z Czechowic-Dziedzic. – To kilka
pokoleń pokazujących, jak
różnorodny jest nasz powiat
– mówi Magdalena Więzik,
zastępca kierownika Biura
ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki
Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej, które
przygotowało nagranie.
Pojawiło się ono w sieci
dokładnie w środę 11 listopada w samo południe w ramach ogólnopolskiej akcji
pod hasłem „Niepodległa do
hymnu”. (MF)

Jak wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka, obiekt
został „odziedziczony” po zlikwidowanym województwie
bielskim i jego kuratorium.
Zaniedbany w poprzednich
dekadach z chwilą przejęcia
przez Starostwo Powiatowe
stopniowo był odnawiany
i unowocześniany. Stanowi
miejsce odpoczynku, głównie
dla grup szkolnych i młodzieżowych. W pięknej przestrzeni
gór Beskidu Małego uczą się tu
uczniowie podczas zielonych
szkół, a na obozy przyjeżdżają grupy młodych tancerzy
czy sportowców.
Obecnie również prowadzone są prace modernizacyjne. – Chcemy jak najlepiej
wykorzystać czas, kiedy dzieci jest u nas mniej i prowadzone roboty budowlane nie
komplikują codziennych zajęć
– mówi Anna Fajfer, p.o. dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych.
To będzie ciąg dalszy
prac termomodernizacyjnych
w placówce, jakie zrealizowano w ub.roku. Wymieniono wtedy kotłownię gazową,
także grzejniki w jadalni,

Zdjęcia: Mat. Starostwa Powiatowego

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego.

Już jest cieplej i oszczędniej,
ale to nie koniec inwestycji
w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce. Rozpoczynają się kolejne prace.

w czteroosobowych pokojach
dla dzieci, na korytarzach oraz
w biurach i administracji. Stare
kotły i grzejniki nie spełniały
już swego zadania, budynek
tracił dużo ciepła. Obecnie

wszystko jest nowe, a wewnątrz wyraźnie dużo cieplej.
Obecna modernizacja
kosztem ponad 60 tys. zł zakłada wymianę do końca roku
grzejników w kolejnych po-

mieszczeniach: klasach, sali
telewizyjnej (największym
i najchłodniejszym do tej pory
pomieszczeniu w obiekcie)
oraz pokojach dla nauczycieli
przyjezdnych. Pomieszczenia
zostały również odświeżone.
W dobie pandemii placówka spełnia wszystkie obostrzenia sanitarne i wciąż prowadzi
działalność, choć od września
są to raczej pobyty weekendowe. Niedawno, kiedy na naukę
zdalną wysłano najmłodsze
dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, kadra Domu przygotowała ofertę dla rodziców.
Wystarczy, że dziecko ma
podręczniki i laptopa do nauki
zdalnej. (MF)
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Puchatek w gotowości
Z całkowicie nowych pomieszczeń, powstałych przy przedszkolu w Kaniowie, skorzystają już początkiem
przyszłego roku podopieczni klubu dziecięcego „Puchatek”. W miejscu tym przewidziana została dzienna
opieka dla dzieci z całej gminy w wieku poniżej trzech lat.

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Zapotrzebowanie na opiekę
dzienną nad najmłodszymi
dziećmi jest w naszej gminie bardzo duże. Dlatego też
utworzenie klubu dziecięcego
to inwestycja w istotny sposób
wychodząca naprzeciw oczekiwaniom samych mieszkańców.

przeprowadzenia w tym rejonie
prace związane z kanalizacją
deszczową. Następnie przebudowany został 200-metrowy odcinek chodnika już istniejącego,
a wreszcie wykonano zupełnie
nowy fragment o długości ponad
1 km, prowadzący od kościoła
w kierunku Hałcnowa do zakrę-

gospodarczo-administracyjne oraz niezbędne szatnie
i sanitariaty. W przedszkolu przeprowadzono zarazem

modernizację, wpływającą
również na poprawę logistyki funkcjonowania całości
obiektu i zagwarantowania

tu przy leśniczówce. Na ten cel
wygospodarowano niemal 2 mln
zł z budżetu gminy Bestwina.
To kolejne prace drogowe
zrealizowane w tej części Janowic. Wcześniej powstał tu
odcinek od Bestwiny do kościoła. Z kolei w następnych
latach w planie jest połączenie
chodnika aż do samych granic z miastem Bielsko-Biała.

– To już jeden z ostatnich odcinków głównych dróg przelotowych przez naszą gminę,
gdzie nie ma jeszcze wygodnego chodnika dla ruchu pieszego. A jest to niezmiernie
ważne w podejmowanych
staraniach o systematyczne
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców –
przyznaje wójt Beniowski. (R)

Patriotyczne świętowanie

Spowodowane pandemią
obostrzenia sprawiły, że uroczystości patriotyczne z okazji 102. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
były dosyć skromne. Oficjalny charakter miało wydarzenie, jakie 11 listopada odbyło
się pod pomnikiem „Tym, co
życie oddali Polsce” przed
Urzędem Gminy w Bestwinie.
Wieniec w imieniu własnym,
kół, stowarzyszeń, organizacji
i całej gminnej społeczności
złożyli wójt Artur Beniowski,
przewodniczący Rady Gminy
Bestwina Jerzy Stanclik, sekretarz gminy Arkadiusz Maj
i skarbnik Anita Kubik.

Była to krótka ceremonia
i choć – jak w latach poprzednich – nie towarzyszyły jej
dźwięki orkiestr czy liczny
udział pocztów sztandarowych, to jednak wyjątkowy
charakter tego symbolicznego
wydarzenia został zachowany. – Pamiętamy w szczególnym czasie o wszystkich tych

mieszkańcach naszej gminy,
którzy w duchu spełniania patriotycznych obowiązków poświęcali przed wielu laty swoje
życie w dążeniach o wolną
Polskę – mówi wójt Bestwiny.
Pomimo nałożonych ograniczeń i rezygnacji z tradycyjnego pochodu mieszkańcy
gminy nie zapomnieli o waż-

nym narodowym święcie,
wywieszając dumnie powiewające biało-czerwone flagi.
Oryginalnej oprawy doczekały się także miejsca pamięci
w Bestwinie, Bestwince,
Janowicach i Kaniowie. Pomniki poświęcone bohaterom

walk o niepodległość przyozdobione zostały przekazanymi na ten cel kwiatami.
Uroczystości patriotyczne
zapoczątkowane zostały już
jednak w październiku. W Muzeum Regionalnym im. ks. Z.
Bubaka udostępniano do zwiedzania wystawę historyczną
„Tu byli nasi – walka o granice II Rzeczpospolitej”, przygo-

towaną przez samą placówkę
oraz Towarzystwo Miłośników
Ziemi Bestwińskiej. Dzięki
ekspozycji można było zapoznać się z wieloma unikalnymi materiałami, dotyczącymi
osób biorących czynny udział
w konfliktach zbrojnych, które
decydowały o kształcie granic
odrodzonej po latach rozbiorów Polski. (RED/SL)

Zdjęcia: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Inny niż zazwyczaj charakter miały tegoroczne obchody Święta Niepodległości.
Mimo pandemii uczczono
pamięć poległych mieszkańców gminy Bestwina w walce o wolność Ojczyzny.

prowadzona będzie w nim od
lutego 2021 roku. Uruchomienie klubu poprzedzi nabór,
który pozwoli na przyjęcie 30
dzieci w wieku od 1 do 3 lat,
co ważne z wszystkich gminnych sołectw. (MA)

Foto: Łu

wane o zupełnie nowy blok,
w którym wykonano sale na
codzienne zajęcia w ramach
placówki, pomieszczenie

CHODNIKA CIĄG DALSZY
Zakończył się kolejny etap
budowy chodnika dla pieszych
wzdłuż ulicy Janowickiej. – To
działanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wzdłuż
ruchliwej drogi – mówi wójt
Artur Beniowski.
W pierwszej kolejności inwestycja objęła konieczne do

odpowiednio wysokich standardów.
Utworzony klub, pierwszy
o charakterze publicznym na
terenie gminy Bestwina, już
wkrótce zostanie oddany do
użytku. Opieka nad dziećmi

Foto: MN

Poczynione przez władze
Gminy starania o uzyskanie
dofinansowania inwestycji
w ramach rządowego programu „Maluch plus” zostały zwieńczone sukcesem.
Gdy w lutym br. wójt Artur
Beniowski otrzymał stosowną promesę, opiewającą na
kwotę blisko 1 mln zł, stało
się jasne, że przy wkładzie
z gminnego budżetu na poziomie nieco ponad 1,8 mln
zł możliwa będzie w miarę
szybka realizacja zadania
budowy klubu dla dzieci,
ale i remontu części przedszkolnej.
Toteż prace w Kaniowie
ruszyły pełną parą zaraz
po zakończeniu procedur
przetargowych, wyprze dzając nawet przyjęty harmonogram. Istniejące tu
przedszkole zostało rozbudo-

Rodzice tych dzieci, które nie
są jeszcze objęte nauczaniem
przedszkolnym, będą mogli już
niebawem pozostawiać swoje
pociechy nie tylko pod fachową opieką, ale i w dodatku w
komfortowych, nowoczesnych
warunkach.
Zdajemy sobie sprawę, a zapewne nabór to potwierdzi, że potrzeby we wspomnianym zakresie są mimo wszystko większe.
Działamy natomiast w zależności od możliwości finansowych
w ramach gminnego budżetu,
jak i pozyskiwanych środków
ze źródeł zewnętrznych, o
które – czego przykładem jest
ministerialne wsparcie na budowę klubu dla dzieci – potrafimy
skutecznie się ubiegać.

www.gazetabeskidzka.pl
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Gotowy budynek centrum edukacji
Zakończyły się prace budowlane przy stawianiu budynku Centrum „Ogród Tradycji”.

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

Zakończone prace budowlane
przy stawianiu pawilonu Ogrodu

Przestronny pawilon służyć będzie prezentacji dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego.
nemu działalnością z czeską
Pragą, ale pochodzącego z pobliskich Bierów.
Kolejna część z zamontowanym w niej piecem szamotowym służyć będzie jako

pomieszczenie warsztatowe,
np. do prowadzenia zajęć z ceramiki. Piec nawiązuje do konstrukcji z XIX w., które wtedy
masowo powstawały w domach
mieszkańców Śląska Cieszyń-

skiego, stając się sprzętem powszechnego użytku.
Sale w pawilonie będą
wykorzystywane na różnego
rodzaju spotkania, co istotne
budynek jest parterowy, za-

Modernizacje dróg i odwodnienia

Została już zmodernizowana ul. Graniczna w Roztropicach, a zaawansowane
są prace przy przebudowie ul.
Piłsudskiego w Iłownicy. –
To drogi ogólnodostępne, ale
często wykorzystywane przez
naszych rolników jako dojazd
do gruntów ornych. Ich modernizacja, przede wszystkim
wzmocnienie, ułatwi zarówno
prace polowe, jak i przejazd
mieszkańcom – wyjaśnia wójt
Janusz Pierzyna.
Przebudowa drogi Granicznej w sołectwie Roztropice na odcinku 686 m już się
zakończyła. Jezdnia na całej
długości ma teraz 3 m, a po
obu stronach wykonano utwardzone pobocze. W trakcie prac
rozebrano pozostałości starej
nawierzchni, ustabilizowano
też podbudowę spoiwem hydraulicznym, co spowoduje
równomierne przeniesienie
obciążeń z nawierzchni na
podkład, a więc w przyszłości
pozwoli uniknąć powstawania
uskoków i przełomów. Roboty objęły również ułożenie
warstwy kruszywa łamanego,
a następnie dwóch warstw
listopad 2020

Foto: Mat. UG Jasienica

Aura sprzyja pracom drogowym. Jeszcze w tym roku
w gminie Jasienica zostaną
zmodernizowane dwie rolnicze drogi, kończą się też
tegoroczne prace związane
z poprawą stanu infrastruktury odwodnieniowej.

Ul. Graniczna w Roztropicach została wzmocniona i poszerzona.
nawierzchni asfaltowej, co
z kolei zapobiegnie wymywaniu nawierzchni przy dużym
spadku podłużnym drogi.
Jednocześnie w Iłownicy
ruszyła przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku 345 m,
również stanowiącej dojazd dla
rolników do gruntów ornych.
Przed przebudową nawierzchnia posiadała liczne ubytki oraz
uskoki, wynikające ze słabej
jakości podbudowy. Obecny
zakres prac modernizacyjnych
obejmuje rozebranie pozostałości istniejącej nawierzchni,
stabilizację podbudowy spoiwem hydraulicznym, ułożenie
warstwy kruszywa łamanego,
a następnie dwóch warstw
nawierzchni asfaltowej oraz
wykonanie poboczy. Również
w tym przypadku stabilizacja
podbudowy pozwoli uniknąć
powstawania przyszłych uskoków i przełomów na jezdni.
Dodatkowo warstwy bitumicz-

ne nawierzchni uniemożliwią
wymywanie nawierzchni przy
dużym spadku drogi.
Na obie inwestycje wójt
Janusz Pierzyna pozyskał
dofinansowanie z funduszu
Województwa Śląskiego na
budowy i modernizacje dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. Koszt przebudowy ul.
Granicznej w Roztropicach
wyniósł ponad 228 tys. zł,
z czego blisko 102 tys. zł stanowi dofinansowanie. Z kolei
modernizacja ul. Piłsudskiego
w Iłownicy pochłonie ponad
176 tys. zł, z tego dofinansowanie wyniesie 86,25 tys. zł.
Z kolei tegoroczne prace
związane z poprawą stanu
infrastruktury odwodnieniowej objęły kilkadziesiąt różnych odcinków wzdłuż dróg
na terenie sołectw gminy
Jasienica. Najczęściej miejsca wymagające poprawy
wskazali sami mieszkańcy

za pośrednictwem sołtysów.
– Od kilku lat każdego roku
z budżetu Gminy Jasienica
przeznaczamy pieniądze na
poprawę systemu odwodnień
w naszych sołectwach. Ma to
na celu nie tylko uniemożliwić podtopienia dróg i posesji
w czasie ulewnych deszczy, ale
także zapobiec pojawiającemu
się przy takich okazjach wypłukiwaniu ziemi spod jezdni,
podmywaniu i niszczeniu dróg.
Prace pozwalają nam na ograniczanie strat, jakie powodują
pojawiające się coraz częściej
katastrofalne deszcze – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.
Zakres robót przy odtworzeniu i konserwacji rowów
oraz odwodnień przy drogach
gminnych na terenie gminy
Jasienica objął odtworzenie i konserwację rowów,
uwzględniające czyszczenie,
profilowanie i odtworzenie
umocnienia rowów. Przeprowadzono również bieżącą konserwację odwodnień, a więc
czyszczenie, wymianę uszkodzonych elementów przelotowych oraz murków czołowych
wraz z robotami towarzyszącymi.
Jak dodaje wójt Janusz Pierzyna, łącznie koszt dotychczasowych robót wyniósł 194
tys. zł. Do końca roku prace
odwodnieniowe zostaną wykonane na jeszcze jednej drodze
w Grodźcu. (UGJ)

projektowany bez barier architektonicznych, bez większych
trudności będą więc mogły
z niego korzystać również osoby z niepełnosprawnościami.
Jak wyjaśnia Janusz Pierzyna, Ogród tradycji to tylko część
całego projektu. Należy do niego zaliczyć również wytyczenie
szlaku turystycznego łączącego
Jasienicę i Goleszów po polskiej
stronie oraz Nydek i Wędrynię

w Republice Czeskiej, a więc
miejscowości, które również
uczestniczą w projekcie.
Całość kosztować będzie
blisko 900 tys. euro, w tym
część wydzielona na jasienicki Ogród tradycji niemal
314 tys. euro. Projekt otrzyma
dofinansowanie w wysokości
85 proc. z programów transgranicznych. Ma powstać do
końca 2021 r. (UGJ)

Nowy wóz bojowy
Jednostka OSP w Międzyrzeczu Dolnym otrzymała do
podziału bojowego fabrycznie nowy wóz na podwoziu
renault d 16. Zakup tego
samochodu pożarniczego
dla jednostki dofinansowała
Gmina Jasienica ze swojego budżetu.
– Zakup samochodu
gaśniczego to inwestycja
w bezpieczeństwo nie tylko Międzyrzecza Dolnego,
ale całej społeczności naszej
gminy. To już trzeci w tym
roku, fabrycznie nowy wóz
bojowy dla OSP – mówi
wójt Janusz Pierzyna. Nowe
samochody ratowniczo-gaśnicze trafiły do jednostek
w Rudzicy i Świętoszówce. W tym roku też wójt
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej pozyskał
dla OSP w Jasienicy wóz
wsparcia technicznego

marki Mercedes z wyposażeniem specjalistycznym
wraz z HDS-em i specjalistycznym sprzętem do ratownictwa drogowego.
Nowy wóz jednostki
w Międzyrzeczu Dolnym
ma napęd 4x4, silnik o mocy
210 kW i pojemności 7698
cm sześc. Zabiera sześcioosobową załogę, wyposażony został w zbiornik na wodę
o pojemności 3000 litrów,
dysponuje także zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 300 l. Auto
kosztowało blisko 810 tys.
zł, z czego prawie 330 tys. zł
pochodzi z budżetu Gminy.
Wójt z funduszu MSWiA
pozyskał 231 tys. zł, a z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 229 tys. zł, zaś wkład
własny jednostki wyniósł 20
tys. zł. (UGJ)

Foto: Łukasz Gola/Mat. UG Jasienica

Foto: Mat. UG Jasienica

Centrum wystawienniczo-informacyjne „Ogród
Tradycji”, jakie powstaje
przy budynku Drzewiarza
w Jasienicy, stanowi najważniejszą część projektu
„Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji
przemysłowej”. Jak przypomina wójt Janusz Pierzyna,
w nowym pawilonie będzie
miała swoją siedzibę lokalna informacja turystyczna
oraz centrum wystawiennicze „Ogród tradycji” jako
miejsce prezentacji tradycji
przemysłowych Śląska Cieszyńskiego.
Część ekspozycji zostanie
przeznaczona na przedstawienie
historii fabryki mebli giętych –
powstałego w 1888 r. zakładu,
który sprawił, że miejscowość
nabrała charakteru przemysłowego. W innej części wystawa
będzie poświęcona wynalazcy
Józefowi Bożkowi, związa-

tradycji umożliwią teraz urządzanie wnętrza. W sezonie zimowym
będą prowadzone prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Chcemy tu prezentować historię
naszego regionu, a także tradycje,
nie tylko ludowe, ale i gospodarcze czy przemysłowe ukazujące
pracowitość naszych przodków. Co
ważne, pawilon będzie wielofunkcyjny. Dzięki temu oprócz ekspozycji będzie miejsce na warsztaty
i zajęcia, np. ceramiczne. W tak
atrakcyjny sposób pozwolą one
młodemu pokoleniu poznawać
dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego.
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gazeta

gmina jaworze

Odpoczynek z Cieszynianką

BESKIDZKA

9

W czerwcu Leszek Baron przeszedł na emeryturę przyjmując gratulacje
od wójta Radosława Ostałkiewicza.

Leszek Baron pochodzi
z Radlina, ale w latach 90.
ub.wieku związał się z Jaworzem i w 2004 r. został
dyrektorem nowo powołanego Ośrodka Promocji
Gminy Jaworze. Funkcję
tę pełnił aż do czerwca
tego roku. Pracę poświęcił
upowszechnianiu kultury,
sztuki oraz rozwijaniu regionalnych tradycji, twórczości ludowej i folkloru,
m.in. przyczynił się do
reaktywowania Zespołu
Regionalnego „Jaworze”,
a także powołania Kapeli Podwórkowej „Jaworek”. Współtworzył Klub
Sportowy Czarni Jaworze
i Uczniowski Klub Sportowy Goruszka. Doprowadził
też do powstania w 2008
r. Galerii „Na Zdrojowej”,
która stała się kameralną

NAWIERZCHNIE DO POPRAWY

i Jasienica. – Zaproponuję to, bo
parametry drogi się poprawiają,
co skłania kierowców do szybszej jazdy. Cierpi na tym bezpieczeństwo pieszych. Chodnik
rozwiąże ten problem – mówi
Radosław Ostałkiewicz.
Tymczasem Gmina Jaworze
otrzymała informację o otrzymaniu dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych do przebudowy ul. Kalwaria w wysokości 1
001 123,50 zł, a więc dokładnie
połowy przewidzianych kosztów.
Drugą połowę wyłoży ze swego
budżetu Jaworze. – Organizujemy
przetarg już teraz, wiosną ruszymy z budową i jesienią przyszłego
roku droga powinna być gotowa
– mówi wójt.
Prace obejmą odcinek o długości 1,1 km, zostanie wykonane
także odwodnienie z przepustem
rurowym pod drogą. Ulica należy
do najbardziej stromych w Jaworzu, na dodatek jest wąska. Zakres
robót przewiduje więc likwidację
obecnej nawierzchni, korytowanie i wzmocnienie podbudowy
oraz nałożenie nowej warstwy
nawierzchni wraz z przygotowaniem poboczy. (Ł)

Foto: Dawid Czernek/Mat. UG Jaworze

Zakończył się pierwszy etap
modernizacji nawierzchni na ulicy
Cisowej w Jaworzu. Gmina otrzymała też wsparcie na przebudowę
ul. Kalwaria.
Ul. Cisowa prowadzi do Jaworza Nałęża u podnóża góry. To
rejon podmokły i często po jezdni z gór spływa woda powodując
uszkodzenia. – Staraniem naszych
radnych powiatowych, Jacka
Czadera i śp. Zdzisława Byloka,
wieloletniego wójta Jaworza, Starostwo Powiatowe zdecydowało
się na przeprowadzenie remontu
– wyjaśnia wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz. Remont objął
położenie nowej nawierzchni na
odcinku ok. 1 km, przy okazji
wyczyszczono i udrożniono rowy.
W kolejnych latach zaplanowano
przeprowadzenie remontu na następnym odcinku.
Wójt zapowiada, że w najbliższym czasie zamierza zabiegać
o budowę brakującego chodnika
przy tej ulicy od skrzyżowania
ze Słoneczną w stronę Jasienicy.
Drogą administruje Starostwo
Powiatowe, w sprawie budowy
chodnika muszą się więc z nim
porozumieć Gminy Jaworze

Ul. Cisowa jeszcze w trakcie prac modernizacyjnych.

www.gazetabeskidzka.pl

przystanią lokalnych malarzy z powołanej grupy „Pacykarki”, także miejscem
wydarzeń artystycznych,
kiermaszów, warsztatów,
wystaw i spotkań z niepowtarzalnym klimatem.
Leszek Baron był pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez
sportowych, takich jak biegi narciarskie, biegi przełajowe, Wyścig Rowerów
Górskich, Czasówka na
„Błatnią” i Rodzinny Rajd
Samochodowy. W kolejnych latach stopniowo
uzupełniał program imprez
kulturalnych i sportowych
o kolejne wydarzenia m.in.
Międzynarodowe Zawody
Strong Drwal, turnieje piłki nożnej i siatkowej oraz
Rodzinny Rajd Rowerowy,
stanowiące nadal nieod-

łączne sportowe punkty
programów: Majówki,
Bezpiecznych Wakacji
i Jaworzańskiego Września, gdzie z pietyzmem
dyrektor odtwarzał zwyczaje dożynkowe i rolnicze regionu. Temu służyła
kolejna z inicjatyw „Bacowanie w Nałężu”.
Ośrodek pod jego kierownictwem doprowadził do licznych wystaw,
konkursów oraz wydań
publikacji o historii i teraźniejszości Jaworza. Stał się
też patronem jaworzańskiej
Orkiestry Dętej „Glorieta”, ze swej muzyki znanej daleko poza granicami
miejscowości. Prywatnie
Leszek Baron jest miłośnikiem tańca towarzyskiego,
którym profesjonalnie zajmuje się od 1980 r. (UGJ)

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Pana Leszka znam właściwie od początku
pracy dla naszej lokalnej społeczności w
OPGJ. Dał się poznać jako wprawny organizator, kreatywny umysł, budzący uznanie
pomysłami i inicjatywami, otwarty i ciepły,
człowiek chętny do pomocy. Swoją działalnością, pomysłami na wydarzenia i imprezy
kulturalne, projektami oświatowymi czy dbałością o zachowanie dziedzictwa kulturowego
Jaworza znacznie przyczynił się do rozwoju
życia społecznego w naszej miejscowości.
Liczbą imprez, spotkań, inicjatyw możemy
się chwalić, przewyższając niejednokrotnie
dużo większe miejscowości.
Laur Srebrnej Cieszynianki na zakończenie
jego pracy zawodowej był naszym podziękowaniem za te lata i wkład w rozwój Jaworza.
Życzymy mu dużo zdrowia i zasłużonego odpoczynku. Mam nadzieję, że będzie miał czas,
aby spełniać swoje osobiste marzenia i pasje.

Niepodległa w kwiatach
Konieczny dystans społeczny nie zatrzymał Jaworza
w godnym świętowaniu
11 listopada. Miejscowość zyskała flagę i mnóstwo kwiatów.

W Święto Niepodległości
wójt Radosław Ostałkiewicz
wraz z przewodniczącym
Rady Gminy Zbigniewem
Putkiem w imieniu całej
społeczności Jaworza złożyli symboliczne wiązanki
kwiatów pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Zdrojowym. Dostosowując się do ograniczeń
wynikających z pandemii
wójt w przeddzień święta
zaapelował, aby mieszkańcy wywiesili biało-czerwone
flagi, jakie otrzymali przed
dwoma laty w setną rocznicę
odzyskania niepodległości.
– W ten symboliczny sposób mogliśmy wyrazić, że
wszyscy jednoczymy się pod
biało-czerwoną flagą, a całe
wielowiekowe dziedzictwo
niepodległej Rzeczypospolitej jest nam bliskie – mówi
wójt Radosław Ostałkiewicz.
Z okazji tegorocznego
święta rząd już w sierpniu
zachęcił gminy do wzięcia
udziału w akcji #PodBiałoCzerwoną, polegającą
na sfinansowaniu zakupu
masztów i flag dla każdej
z gmin w Polsce. Warunkiem było uzyskanie poparcia od mieszkańców,

Zdjęcia: Dawid Czernek/Mat. UG Jaworze

Foto: Mat. UG Jaworze

Leszek Baron, emerytowany już, długoletni dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, został tegorocznym jaworzańskim laureatem Srebrnej Cieszynianki,
nagrody przyznawanej osobom najbardziej zasłużonym dla Śląska Cieszyńskiego.

W imieniu wszystkich jaworzan hołd pokoleniom Polaków walczących o niepodległość oddali wójt Radosław
Ostałkiewicz oraz przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek.
w przypadku Jaworza
wynosiło ono sto głosów.
Okazało się, że ten wymóg
szybko został spełniony
i zebrano równo 222 głosy,
uzyskując 8. wynik w województwie śląskim.
Warto dodać, że tegoroczne obchody zostały
wzbogacone o niespodziewany element. Z powodu
pandemii na Wszystkich
Świętych zostały zamknięte
cmentarze, co ogrodnikom
uniemożliwiło sprzedaż
kwiatów. Ostatecznie rządowa agencja zobowiązała się
do wykupienia chryzantem.
Gmina Jaworze zgłosiła się
do plantatora z okolicy,
który przekazał jej setkę
kwiatów. – Postanowiliśmy pomyśleć zarówno

o uczczeniu zmarłych, jak
i przyozdobieniu szczególnych miejsc w naszej gminie już pod kątem Święta
Niepodległości – wyjaśnia
Radosław Ostałkiewicz.
Toteż kwiaty stanęły zarówno przy cmentarnych

kwaterach hrabiowskich,
pod pomnikami Józefa
Piłsudskiego, bitwy pod
Grunwaldem, ofiar II wojny światowej oraz przydrożnymi krzyżami, jak i np.
ławeczką hrabiego Maurycego. (Ł)

Jesienne kwiaty obok ławeczki hrabiego Maurycego.
listopad 2020
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gmina kozy

Więcej dobrych dróg

I Ty możesz napisać esej

Pomysł na takie konkursowe
przedsięwzięcie, zwłaszcza
na poziomie samorządowym,
można uznać za w jakimś sensie oryginalny. Pisanie esejów
nie jest łatwą sztuką, o czym
sam jeszcze w czasie studiów
miałem okazję się przekony-

wać. To jednak bardzo ciekawa forma wyrazu. Umożliwia
przekazanie własnych refleksji
natury etycznej, estetycznej
czy też właśnie filozoficznej.
Zawsze jest to natomiast konkretny punkt widzenia danego
autora.
Liczę, że konkurs spotka się z
pozytywnym odzewem, a w
ślad za tym nie zabraknie zgłoszonych prac. Gorąco do tego
namawiam tych wszystkich
mieszkańców naszej gminy
oraz pozostałych na terenie
powiatu bielskiego, którzy
mają artystyczne zacięcie. Za
istotne uważam to, że motyw
przewodni konkursu dobrze
wpisuje się w rzeczywistość, w
której odróżnienie prawdy od
osobistych przekonań faktycznie może czasami przysparzać
sporych trudności.

Foto: Mat. UG w Kozach

PAMIĘĆ
podtrzymana

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości miały w gminie Kozy charakter skromny i symboliczny. Z oczywistych względów zrezygnowano
z organizacji hucznych wydarzeń patriotycznych. Odbyła się jednak
uroczysta msza święta, a delegacja z wójtem Jackiem Kalińskim na
czele złożyła zgodnie z przyjętą już tradycją okolicznościowe kwiaty
pod tablicami pamiątkowymi.
listopad 2020

Wraz ze sprzyjającą aurą na finiszu roku kontynuowane są wzmożone prace drogowe
w różnych częściach gminy Kozy.

Ostatnie tygodnie roku to okres wzmożonych prac na drogach w gminie Kozy. Końca dobiegły roboty na ulicy Jabłoniowej, gdzie m.in. wykonano
odwodnienie, z kolei nową nakładką asfaltową przejechać można już ul. Sadową.
Zakończone zostały już
roboty budowlane związane
z przebudową ulicy Jabłoniowej. Na remontowanym
odcinku długości około 170
metrów położono przede
wszystkim nową nawierzchnię
asfaltową, z czego skorzystają
najbardziej mieszkańcy dojeżdżający tą drogą do swoich
posesji. W ramach prac zabudowano również odwodnienie
za pomocą betonowych koryt,
które odprowadzają wodę do
potoku przy ul. Nadbrzeżnej.
Zadanie objęło ponadto wykonanie ze stalowych płyt
zjazdów z działek na jezdnię.

Na ukończeniu są także prace w zakresie budowy odwodnienia w rejonie
ul. Jaskółczej i Spokojnej.
Przeprowadzenie ich jeszcze
w tym roku było o tyle konieczne, że w tej części Kóz
mocno się we znaki dawały
mieszkańcom szkody powstające na skutek ulewnych bądź
długotrwałych opadów deszczu. Dlatego też wybudowany
został kanał deszczowy wraz
z niezbędnymi urządzeniami
odwadniającymi, modernizacji poddano z kolei przydrożne rowy i przepusty,
odprowadzające wodę opa-

dową i roztopową. Dzięki
tym zmianom woda ma trafić
bezpośrednio do kanalizacji,
nie zalewając poboczy oraz
terenów prywatnych przy obu
ulicach. Koszt wspomnianych
prac to niemal 600 tys. zł.
Także tej jesieni w Kozach
zadbano o poprawę stanu nawierzchni dróg w ramach
remontów cząstkowych.
Dotyczy to choćby rejonu
Krzemionki, gdzie na jednym z zadań realizowany jest
systematycznie postępujący
projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Nakładki asfaltowe, zapewniające obecnie

wygodniejszy przejazd, wykonano m.in. na ul. Sadowej,
Chmielowej, Krzemowej
i Agrestowej.
Jak podkreśla wójt Jacek
Kaliński, inwestycje w infrastrukturę drogową niezmiennie należą do priorytetowych.
– Staramy się realizować je
w taki sposób, aby żadnego
obszaru naszej gminy nie pomijać. Skala działań zależna
jest jednak od faktycznych
możliwości finansowych, bo
w przypadku każdej z remontowanych dróg przeznaczamy
środki z gminnego budżetu –
mówi wójt. (RA)

Dwa projekty do realizacji
W drodze głosowania przez
samych mieszkańców gminy
wyłonione zostały projekty,
które wykonane będą w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego.

Tegoroczny okres wakacyjny był czasem przygotowywania i składania wniosków,
z kolei we wrześniu złożone
propozycje poddane zostały
weryfikacji formalnej i merytorycznej. Niemal cały październik upłynął na oddawaniu
głosów na poszczególne projekty tak elektronicznie, jak
i w wyznaczonych miejscach
na terenie gminy. Już na sam
koniec miesiąca, po rozdzieleniu wszystkich 1371 ważnych
głosów, ogłoszono wyniki.
Największe uznanie spośród
kilku projektów zyskał „Kozy
Camp – przystanek turystyczny wraz z parkingiem”, oszacowany na 40 tys. zł. Jako, że
na budżet obywatelski w jego
kolejnej odsłonie przewidziano łączną kwotę 50 tys. zł, to
w myśl stosownej uchwały
Rady Gminy Kozy do realizacji zakwalifikowano również

Dźwięki rocka

Foto: Mat. Domu Kultury w Kozach

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

ty. To oznacza, że przystąpić
mogą do niego nie tylko
mieszkańcy Kóz, ale i innych miejscowości. Warunkiem jest stworzenie tekstu
wyrażającego subiektywną
opinię w języku polskim i w
przedziale znaków od 4 do
6 tys. ze spacjami. Do eseju,
przesyłanego elektronicznie
na maila konkurs@kozy.pl
lub w wersji papierowej do
Urzędu Gminy w Kozach,
dołączyć należy informacje
takie, jak imię i nazwisko,
wiek, miejsce zamieszkania
oraz dane kontaktowe. Po
zgromadzeniu wszystkich
prac do 6 grudnia br. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu
przez specjalnie wyłonioną
komisję oraz przyznanie nagród, które zapewni czasopismo „Filozofuj”. (M)

Foto: Mat. UG w Kozach

Wójt Jacek Kaliński zaprasza wszystkich zainteresowanych, niezależnie od miejsca
zamieszkania i wieku, do wzięcia udziału w konkursie filozoficznym. Jego przedmiotem
jest napisanie eseju.
Nietypowy konkurs ogłoszony został w nieprzypadkowym terminie 19 listopada,
a więc dokładnie w Światowym Dniu Filozofii. Wójt
gminy Kozy Jacek Kaliński
wskazał zarazem konkretny
temat pracy, którym jest „Odróżnienie prawdy od przekonania”. Regulamin określa, że
konkurs polega na napisaniu
eseju komentującego pojęcia
prawdy i przekonania, a także
ich zastosowanie, pochodzenie
i rozróżnienie.
Co istotne, konkurs filozoficzny ma charakter otwar-

do wyczerpania środków finansowych następny z projektów
w kolejności głosów. I tak
wsparcie na poziomie 10 tys. zł
zyskało wydarzenie muzyczne
„KozyNostra Rock Fest 2021”.
Druga edycja budżetu obywatelskiego w Kozach potwierdziła, że mieszkańcom

nie brakuje wartościowych
pomysłów dla lokalnej społeczności. – Cieszę się, że po
raz kolejny pojawiły się ciekawe inicjatywy – mówi wójt
Jacek Kaliński. – Podziękowania za pracę włożoną w przygotowanie projektów należą
się wszystkim ich autorom.

Miejsce spotkań
Ponad pół tysiąca z wszystkich głosów uzyskał projekt „Kozy Camp
– przystanek turystyczny wraz z parkingiem” autorstwa Justyny Kudelskiej. Przewiduje on stworzenie unikatowego miejsca spotkań na
terenach leśnych w pobliżu ulicy Beskidzkiej, gdzie swoją wędrówkę
rozpoczyna wielu turystów udających się na Hrobaczą Łąkę. Koncepcja
zakłada m.in. montaż ławeczek ze stołami, dużej wiaty na warsztaty,
altany oraz paleniska. Tak przygotowana przestrzeń ma sprzyjać
odpoczynkowi i integracji na łonie natury.

W ub.roku festiwal pod nazwą „KozyNostra Rock Fest”
zgromadził w parku dworskim w Kozach znaczne grono miłośników muzycznych
doznań. Sukces premierowej
edycji wydarzenia, zorganizowanego z inicjatywy Dawida Naglika, stał się podłożem do poczynienia starań
o dofinansowanie imprezy.
Projekt w nadchodząc ym
roku ma zgodnie z przedstawionym założeniem wprowadzić różnorodność muzyczną
i zagwarantować wartościowe poszerzenie oferty kulturalno-artystycznej gminy
Kozy.
Warto przy tym podkreślić,
że nawet jeśli nie zostały wyróżnione w tym głosowaniu,
mogą znów pojawić się na
liście projektów w kolejnych
edycjach, do czego pomysłodawców już teraz zachęcam.
To ważne, bo wspólnie decydujemy o rozwoju naszej
miejscowości – dodaje wójt
gminy Kozy. (M)
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kultura, tradycja, dziedzictwo
Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska z Gminy Wilamowice wpłynęły
dwa wnioski o przyznanie pomocy w naborach,
które trwały od 7 do 21 października 2020 r.

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Pierwszy tom książki doktora Jana Rodaka „Kazania Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku” został wydany w ub.roku.
obejmującej dziedzictwo niematerialne gminy Wilamowice”.
W ramach zadania planowane jest wydanie następujących
pozycji książkowych: „Kazania
Grzegorza Jana Zdziewojskie-

Uczczona niepodległość

Zdjęcia: Mat. UG Wilamowice

Mimo ograniczeń wynikających z pandemii mieszkańcy
gminy Wilamowice znaleźli
sposoby, aby godnie uczcić
wszystkich zasłużonych
dla odzyskania i zachowania Niepodległości.

W Szkole Podstawowej
w Starej Wsi już w przeddzień Święta Niepodległości o godz. 11.11 uczniowie
wraz z nauczycielami
odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Tym samym
po raz kolejny przyłączyli
się do ogólnopolskiej akcji #SzkołaDoHymnu, tym
razem za pośrednictwem
platformy edukacyjnej,
z której korzystają dzieci
podczas zdalnego nauczania. Uzupełnieniem hymnu
była prezentacja programu
artystycznego z wierszami
i krótkim rysem historycznym, a także pieśniami patriotycznymi w wykonaniu
szkolnego chóru.
Również przedszkolaki
i uczniowie szkoły w Wilamowicach wzięli udział
w akcji śpiewania hym-

Mazurka Dąbrowskiego śpiewały nawet przedszkolaki.
nu. Na tę okazję najmłodsi
mieszkańcy Wilamowic
nauczyli się wiersza „Katechizm polskiego dziecka”
i pokolorowały obrazek
przedstawiający rodzinę
przygotowującą się do obchodów Święta 11 Listopada. Warto też odnotować,
że uczennice klasy siódmej
nakręciły film prezentujący
złożenie polskiej flagi.
Tradycyjnie, choć w ograniczonym gronie i z zachowaniem dystansu społecznego,
Święto Niepodległości uczciły
panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji”
w Pisarzowicach. W przed-

www.gazetabeskidzka.pl

Nasza gmina szczyci się długą
historią, wyjątkowym dziedzictwem kulturowym i przede
wszystkim ludźmi, którzy przewinęli się przez nasze dzieje:
aktywnymi, mądrymi, szlachetnymi. Dlatego cieszę się, że udało
nam się pozyskać dofinansowanie
do projektów, które utrwalą dla
przyszłych pokoleń ten ich wkład
w życie i rozwój naszej społeczności.

dzień 11 listopada zapaliły
znicze, m.in. na cmentarzu
przy pomniku ku czci mieszkańców Pisarzowic poległych

ży Pożarnej w Pisarzowicach”
oraz monografia Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamowice” pt. „Z wilamowskim
folklorem przez Europę”.
Po wydaniu poszczególnych publikacji, planowanych

go z Łasku” Tom II: „Kazania
pisarzowickie”, „Krótkie historie o Żołnierzach I Wojny
Światowej pochodzących z Pisarzowic”, „Szukając korzeni.
Rys historyczny rozwoju Stra-

w okresie od lutego do czerwca
2021 r., zostaną zorganizowane spotkania promocyjne, na
które zaproszeni będą autorzy,
przedstawiciele władz samorządowych i osoby związane
z wydaniem publikacji. (MJ)

INWESTYCJE POSTĘPUJĄ
podczas I i II wojny światowej, przy tablicy dedykowanej
7 pisarzowickim ochotnikom,
członkom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którzy
zaciągnęli się do Legionów,
pociągając za sobą kolejnych
200 ochotników. Także przy
tablicy pamiątkowej poświęconej urodzonemu w Pisarzowicach pułkownikowi
Marianowi Pilarskiemu, legioniście i Żołnierzowi Wyklętemu, przed którą 11 listopada
wszystkich poległych uczcił
w imieniu całej społeczności
gminnej burmistrz Marian
Trela. (R)

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich złożyły wieniec przy pomniku ku czci
mieszkańców Pisarzowic poległych podczas I i II wojny światowej.

ZdjęciE: Mirosław Łukaszuk

prezentację lokalnego dorobku
kulturowego na mobilnej scenie
w nowo powstałym Parku Tradycji Pisarzowskiej. Inwestycja
zwiększy aktywność społeczną
mieszkańców na rzecz zachowania i promocji lokalnego
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Realizacja operacji
pozwoli na zwiększenie ochrony materialnego dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego.
Z kolei drugi wniosek,
o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia P8. Ostańce
Dziedzictwa Lokalnego – Dziedzictwo Niematerialne, wskazanego w Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność na lata 2016-2023
dla LGD Ziemia Bielska, złożyła
Parafia Rzymskokatolicka św.
Marcina w Pisarzowicach na
operację pod nazwą „Wydanie
czterech publikacji o różnorodnej tematyce historycznej,

Foto: Mat. MGOK Wilamowice

W zakresie przedsięwzięcia
P7. Ostańce Dziedzictwa Lokalnego – Dziedzictwo Materialne, wskazanego w Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na
lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska, wniosek złożył
Uczniowski Klub Sportowy
im. „PTG Sokół” w Pisarzowicach. Operacja pod nazwą
„Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez
zagospodarowanie terenu pod
Park Tradycji Pisarzowskiej ze
sceną mobilną” ma na celu zagospodarowanie miejsca przy
Gminnym Centrum Działań
Twórczych w Pisarzowicach,
które zostało oddane do użytku
po rozbudowie i modernizacji.
Działanie to zakłada udostępnienie miejsca mieszkańcom, w którym będzie
promowana i kultywowana
pisarzowska tradycja, poprzez

Są to pozycje dotyczące tak odległej przeszłości, jak niezwykły
kaznodzieja ks. Grzegorz Jan
Zdziewojski czy nieco nam bliższy, pochodzący z Pisarzowic
uczestnik wojen o odzyskanie
niepodległości i polsko-bolszewickiej i w końcu Żołnierz
Wyklęty pułkownik Marian Pilarski i inni legioniści. Ale też
dokumentacje okresu nam już
współczesnego, a więc o zasłużonym Zespole Regionalnym „Cepelia Fil-Wilamowice” i jednostce
strażackiej z Pisarzowic.
Fundusze projektowe udało się
też zdobyć na poszerzenie naszej
lokalnej infrastruktury. Mam na
myśli przenośną scenę, za którą będzie odpowiedzialny UKS
Pisarzowice. Biorąc pod uwagę,
jak wiele organizujemy w naszej
gminie imprez, na pewno będzie
często wykorzystywana.

Droga powiatowa w Zasolu Bielańskim zyska nowy chodnik.
Korzystna aura sprzyja
kontynuacji prac drogowych
w Zasolu Bielańskim oraz
przy budowie nowego mostu
w Starej Wsi.
Przebudowa drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim objęła
odcinek 1,7 km. Jak wyjaśnia
burmistrz Marian Trela, prace
rozpoczęte we wrześniu mają
znacząco poprawić parametry drogi, jej stan techniczny,
a przede wszystkim bezpieczeństwo. Na newralgicznym
skrzyżowaniu powstanie rondo,
dzięki czemu kierowcy będą je
pokonywać z bezpieczną prędkością. Zostanie zbudowany
również chodnik, także na odcinku już wcześniej modernizowanym, a więc dłuższy o 400
m. Całość robót ma kosztować
ok. 4 mln zł, dofinansowanie

pozyskano z przygotowanego
przez rząd programu przebudowy dróg powiatowych i gminnych w wysokości 60 proc.
wydatków. Resztą kwoty podzielą się budżety Gminy Wilamowice i Powiatu Bielskiego.
Prace mają się zakończyć
w kwietniu przyszłego roku.
Trwa również inwestycja
przebudowy mostu w Starej
Wsi. Dotychczasowa konstrukcja wkrótce mogła już zagrażać
bezpiecznemu przejazdowi. Toteż tak naprawdę modernizacja
polega na budowie nowego mostu, którą poprzedziła rozbiórka
starej konstrukcji. Na to przedsięwzięcie udało się pozyskać
subwencję z budżetu państwa
w wysokości 50 proc. ponad 600
tys. zł. Budowa ma się zakończyć jeszcze w listopadzie. (R)
listopad 2020
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Podłączenia już możliwe
Zakończyły się roboty budowlane, w tym również odtworzenia dróg, na etapie I i III projektu „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Dla
mieszkańców to pozytywna wiadomość, umożliwiająca w najbliższym czasie i po uzyskaniu informacji
z Urzędy Gminy, rozpoczęcie starań o podłączenie do nowo powstałej sieci.
Realizacja projektu na poszczególnych obszarach gminy Wilkowice systematycznie
postępuje. Znajduje to też wymierne przełożenie na stopień
zaawansowania rzeczowego
inwestycji, który w listopadzie
osiągnął aż 93,5 proc. Ogółem
wykonano łącznie ponad 74
km sieci kanalizacyjnej, w tym
na poszczególnych etapach realizacji:
 Etap I: 33,6 km
– 100 proc. planu
 Etap II: 30,2 km
– 85 proc. planu
 Etap III: 10,5 km
– 100 proc. planu
W wyniku zakończenia
prac na etapach I i III oraz
uzyskania wymaganych decyzji na użytkowanie na części
obszarów gminy możliwe jest
przyłączenie się do kanalizacji:

Etap I:
 Obszar A (Bystra) –
rejon ulic: Kościelna,
Tatrzańska, Skośna
 Obszar G (Meszna) –
rejon ulic: Handlowa,
Polna, Olchowa

 Obszar L (Wilkowice)
– rejon ulic: Zielna, Do
Lasu, Relaksowa, Do
Boru

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Cieszy mnie znaczący postęp
prac związanych z budową kanalizacji, które tak naprawdę
znacznie wyprzedzają harmonogram. Zwracam się z prośbą do
wszystkich mieszkańców, którzy
otrzymali stosowną informację
o podjęcie działań zmierzających do podłączenia się do
sieci. To kwestia absolutnie klu-

Etap III:
 Obszar M (Wilkowice)
– rejon ulic: Słowicza,
Parkowa
 Obszar O (Wilkowice)
– rejon ulic: Żywiecka,
Graniczna, Spadzista,
Warzywna
 Obszar R (Wilkowice) –
rejon ulic: Długa, Kręta
 Obszar S (Wilkowice)
– rejon ulic: Kościelna, Cienista, Szarotek,
Cmentarna, Nad Wilkówką

Procedura podłączania do sieci objętej projektem „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych
obszarach aglomeracji” – obowiązki właściciela nieruchomości w
myśl nowych regulacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków z 19 września 2020 roku.
1. Po otrzymaniu powiadomienia od Gminy o możliwości podłączenia do sieci, właściciel nieruchomości składa do Aqua S.A. wniosek o
wydanie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku tego należy
dołączyć plan sytuacyjny projektowanego przyłącza (otrzymany w
materiałach z Urzędu Gminy).

Do sieci mogą podłączać
się również mieszkańcy Obszaru F2 – Etap II (Wilkowice) – rejon ulic: Wodna, Cicha,
Żwirowa.

2. Po uzyskaniu warunków podłączenia do sieci, Inwestor zleca na
własny koszt wykonanie przyłącza wybranemu wykonawcy (lista
dostępnych wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji
tego rodzaju działań na górzystym terenie, dostępna jest w Urzędzie
Gminy). Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzonym
przez Aqua S.A. planem sytuacyjnym. Inwestor rozlicza się z wykonawcą przyłącza zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy.

Do wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkujących te obszary Urząd Gminy
wysłał szczegółowe informacje
oraz instrukcje dotyczące zasad przyłączania.
W przypadku pozostałych
obszarów trwają procedury odbiorowe, planowane jest złożenie stosownych wniosków
do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Szeroko zakrojone prace realizowane są w dalszym ciągu
w ramach etapu II. To m.in.
roboty montażowe kanalizacji
przy ul. Szkolnej i Zawilców
oraz wykonanie drogi dojazdo-

wej do projektowanej tłoczni
ścieków „Huciska” przy ul.
Galicyjskiej.
Tłocznie ścieków „Huciska” i „Łubinowa”, wykonane będą w 2021 roku,
a dopiero po oddaniu ich do
eksploatacji mieszkańcy terenów położonych w zlewni
tych tłoczni będą mogli podłączać swoje budynki do kanalizacji.

Finanse:
Dzięki realizacji rozszerzonego
projektu budowy kanalizacji
sanitarnej:
 powstanie łącznie 79,42 km sieci
 liczba nowych użytkowników sieci wyniesie 5422 osób
Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km,
co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja
obecnego projektu pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.
Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – grudzień 2022 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

czowa. Bez inicjatywy samych
mieszkańców nie będziemy w
stanie uzyskać wymaganego w
projekcie efektu ekologicznego, co z kolei przekłada się na
pełne wykorzystanie unijnego
dofinansowania.
W związku z faktem, iż wraz z
końcem roku upływa termin
finalizacji umów z wykonawcami dla etapów I i III, właściciele
działek i posesji, na których
prowadzone były roboty kanalizacyjne, jeszcze tylko do 4
grudnia br. zgłaszać mogą drogą
mailową na adres: kanalizacja@
wilkowice.pl uzasadnione uwagi
w sprawie niewłaściwego wykonania robót odtworzeniowych
na ich parcelach. Co istotne, roboty te dotyczą przywrócenia
terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

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

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

3. Po wykonaniu przyłącza właściciel zgłasza do Aqua S.A. – Działu
Inwestycyjno-Technicznego (pokój nr 10 na parterze) lub telefonicznie (33-828-02-62, 33-828-03-36) wykonane przyłącze do przeglądu
technicznego w otwartym wykopie. Inspektor Aqua S.A., w umówionym terminie, dokonuje przeglądu przyłącza i sporządza stosowny
protokół.
4. Właściciel zleca uprawionemu geodecie (jeśli nie obejmowała tego
umowa z wykonawcą przyłącza) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej na miejscu podłączenia w otwartym wykopie i ponosi jej koszt.
5. Właściciel zawiera z Aqua S.A. umowę na odprowadzenie ścieków,
którą spisuje się na wniosek Inwestora.
6. Właściciel zobowiązany jest dostarczyć do wglądu do Aqua S.A. do
Działu Inwestycyjno-Technicznego: geodezję powykonawczą, geodezyjny szkic polowy, wykaz współrzędnych przyłącza, oświadczenie
wykonawcy o udzielonej gwarancji.
7. Po przyjęciu dokumentów wymienionych w pkt. 6 Aqua S.A. podpisuje protokół odbioru końcowego przyłącza.
UWAGA!!! W przypadku zmian lokalizacji studzienki przyłączeniowej
w stosunku do przekazanego przez Gminę projektu, Aqua S.A. może
wymagać opracowania aktualizacji planu sytuacyjnego na koszt
właściciela nieruchomości. Zmiany do przyjętego projektu przyłącza
przekazanego przez Urząd Gminy należy przedstawić w zaktualizowanym planie sytuacyjnym, załączonym do wniosku o potwierdzenie
zgodności sporządzonego planu z wydanymi warunkami przyłączenia
do sieci oraz o dokonanie odbioru technicznego przyłącza. Istniejące
odcinki przyłączy mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie pod
warunkiem zaakceptowania przez Aqua S.A.
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