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aktUalNOŚcI

z PRac Poselskich
Program Polski Ład oferuje duże wsparcie dla rodzin,
aby stworzyć im warunki
właściwego rozwoju i wychowania kilku dzieci – mówi
Stanisław Szwed, poseł
Prawa i Sprawiedliwości,
wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Jak wskazuje wiceminister Stanisław Szwed, resort
rodziny dużą rolę w programie Polski Ład przywiązuje
do finansowego zadania nazywanego Rodzinnym Ka-

sTaNisław szweD,

wiceminister rodziny
i polityki społecznej:

– w tej formie wsparcia, jaką
wprowadzamy wraz z Rodzinnym

pitałem Opiekuńczym. To
nowa forma pomocy, będzie
polegać na dodatkowej obok
Rodzina 500 plus dopłacie
do wychowania każdego
małego dziecka w kwocie
12 tys. zł. Przy czym rodzice
będą mogli wybrać: czy chcą
pobierać 1 tys. zł miesięcznie dla swojego dwulatka,
czy też raczej po 500 zł dla
dziecka w wieku 2 i 3 lat.
Za każdym razem otrzymają
łącznie 12 tys. zł.
Dokładnie więc to oznacza,
że rodzina będzie dysponować

Kapitałem opiekuńczym, chcemy
zapewnić pomoc młodym rodzinom w tym początkowym momencie wspólnego życia. a więc
wtedy, kiedy młodzi ludzie założyli
rodzinę i chcą jej zapewnić właściwe warunki do rozwoju. Kapitał
opiekuńczy mogą przeznaczyć na
zapewnienie opieki swemu małemu dziecku, aby nie przerywać
pracy zawodowej.
ale też Kapitał opiekuńczy można
przeznaczyć na dom jako dodatkowe pieniądze, które już im zapewniamy w projekcie mieszkania bez
wkładu własnego i spłacie kredytu
dla rodzin. Naszym zdaniem te do-

kolejnymi 12 tys. zł na każde
małe dziecko, które będzie mogła wykorzystać głównie z myślą o opiece żłobkowej, niani
czy klubie dziecięcym. – Kapitał opiekuńczy ma umożliwić
łączenie wychowania małego
dziecka z kontynuacją pracy
zawodowej. To dodatkowe
pieniądze na opłacenie opieki
nad dzieckiem – wyjaśnia wiceminister.
Dodaje, że wraz ze wsparciem finansowym dla każdej
rodziny ministerstwo jednocześnie rozwija jeden ze

datkowe 36 tys. zł, jakie dla trójki
małych dzieci otrzymają młodzi
rodzice, będzie odczuwalną pomocą w domowych rachunkach.
Przypomnę po raz kolejny. To, co
lekceważąco opozycja nazywa
rozdawnictwem, w rzeczywistości jest projektem poprawy bytu
Polaków i zapewnienia im dobrej
przyszłości w kolejnych latach.
inwestujemy w rozwój polskich
rodzin, myśląc o całej wspólnocie
narodowej, która będzie w stanie
wytwarzać duży dochód narodowy
nowoczesnego i przyjaznego dla
swoich mieszkańców kraju. To
dobrze wydane pieniądze.

reKlaMa

Rodziny i Polityki Społecznej nad strategią demograficzną wynika bowiem, że ta
grupa ankietowanych jako
przeszkodę w założeniu rodziny i zdecydowaniu się na
urodzenie dzieci w pierwszej kolejności wskazuje
brak własnego mieszkania.
Na drugim miejscu stawia
z kolei stabilność dobrze
płatnej pracy, która pozwoli na opiekę nad dziećmi.
Jako trzeci czynnik młodzi
ludzie wymieniają konieczność programów osłonowych, takie jakie już zostały

wprowadzone, czyli Rodzina
500 plus czy Wyprawka 300
plus, które ankietowani wysoko oceniają.
Widać wyraźnie, że bez
dodatkowego wsparcia dla
większości młodych osób podjęcie obowiązków rodzinnych
– mimo chęci – może okazać
się zbyt trudne. – Młodzi ludzie swoje aspiracje życiowe
wiążą z rodziną i dziećmi.
Jako społeczeństwo, myślące
o swojej przyszłości, trzeba
im w tym pomóc. I temu służy
Polski Ład – dodaje Stanisław
Szwed. (łu)

Pomoc PaRtneRom z niemiec
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swoich sztandarowych programów. Chodzi o Maluch
plus, czyli tworzenie żłobków
i Klubów Malucha w całym
kraju. Coroczne wydatki na
ten projekt z dotychczasowych 450 mln zł wzrastają
do 1,5 mld zł. – Samorządy
i organizacje społeczne przekonały się do takich placówek
i coraz chętniej je zakładają,
rozwiązując w dużej mierze
problemy z opieką nad małym
dzieckiem w swojej okolicy.
Nam zależy, aby w każdej
polskiej gminie działał przynajmniej jeden żłobek – wyjaśnia Stanisław Szwed.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę, że
Kapitał Opiekuńczy nieprzypadkowo znalazł się w Polskim
Ładzie w pakiecie z gwarancjami wkładu własnego i spłaty
kredytu mieszkaniowego dla
powiększających się rodzin,
a także pomysłem rezygnacji
z nadmiernych formalności
przy budowie domów do 70
mkw. To wspólna propozycja
dla młodych ludzi zakładających rodziny i decydujących
się na dzieci.
Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo

Mat. Ministerstwa rodziny i PolityKi sPołeczneJ

kaPitał oPiekuńczy dla Rodziny

Powiat Bielski zadeklarował pomoc społeczności z niemieckiego powiatu Rhein-Erft
w Nadrenii Północnej Westfalii w okolicach Kolonii.
Jak wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka, Powiat
Bielski od 22 lat ściśle współpracuje z niemieckim samorządem. – Nie możemy zostać
obojętni na los mieszkańców
naszego partnerskiego powiatu, gdy spotkała ich tak niebywała katastrofa – deklaruje
starosta. Rhein-Erft znalazł
się w samym środku niespotykanej wcześniej powodzi,
która spustoszyła północno-zachodnie Niemcy, a także

południową Belgię. Zginęło
ponad 200 osób, z informacji
z Rhein-Erft wynika, że tylko
w tym powiecie śmierć poniosło 30-40 osób.
Starosta przypomina, że
w ostatnich kilkunastu latach
powodzie spowodowane katastrofalnymi deszczami wielokrotnie nawiedzały powiat
bielski. Za każdym razem
niemiecki samorząd deklarował pomoc, dopytywał, w jaki
sposób może wesprzeć poszkodowanych.
„Z niepokojem śledzimy
informacje, które przekazują media na temat powodzi w Niemczech. Obrazy

zniszczeń z powiatu Rhein-Erft, z miejsc które dobrze
znamy napawają nas ogromnym smutkiem. (…) Stare
polskie przysłowie mówi,
że prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie. Przez
22 lata współpracy naszych
powiatów mieliśmy okazję
dobrze się poznać, zawsze
spotykając się z otwartością i życzliwością. Pomimo
tego, że lokalne powodzie
nie omijają i naszego terenu,
chcielibyśmy zaoferować
Wam pomoc” – to fragment
pisma, które zostało wysłane do Bergheim, stolicy niemieckiego powiatu. (mF)

koła GosPodyń
PRacują

w Bestwinie po niemal dwóch
dekadach Jadwiga Ozimina
przekazała funkcję przewodniczącej Urszuli Orłowskiej,
zapowiadając dalszą pomoc
swoim koleżankom.
W bestwińskim spotkaniu
wziął udział wójt Artur Beniowski, który z okazji 90-lecia koła gratulował paniom ich
zaangażowania w życie lokalnej społeczności. – Wszystkie
nasze koła gospodyń wiejskich

prężnie działają i skutecznie
promują naszą gminę na zewnątrz, nie tylko przy okazji
kulinarnych konkursów –
chwali panie wójt. Podkreśla,
że nie brakuje ich przy organizacji uroczystości państwowych, gminnych i religijnych
czy festynów sołeckich. Koła
są liczne, toteż spotkania pań
i ich działalność odgrywają też
dużą rolę integracyjną w gminie. (sL)

W dwóch Kołach Gospodyń Wiejskich w gminie
Bestwina przeprowadzono
wybory zarządów. Panie cieszą
się, że po okresie ograniczeń
związanych z pandemią znów
mogą wspólnie działać.
W Janowicach ponownie
przewodniczącą wybrano Krystynę Norymberczyk, z kolei
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Z prac poselskich

Kompleksowe wsparcie strażaków

Jest spora szansa na to, że
przez lata zapowiadane dodatki emerytalne zostaną wreszcie ujęte w stosownej ustawie.
Każdy druh, który przechodzi
na emeryturę po przesłużeniu
25 lat, otrzymywać miałby
jedną czternastą najniższego
wynagrodzenia jako miesięczny dodatek. Równocześnie uregulowane zostałoby
świadczenie za udział w akcjach ratowniczych, w tym
takie kwestie, jak zwolnienia
z zakładów pracy na czas
udziału w akcjach oraz odszkodowania i ekwiwalenty.
Projekt jest aktualnie na etapie konsultacji, w których pod

Foto: Mat. Biura Poselskiego.

Wprowadzenie oczekiwanych od dawna dodatków
emerytalnych dla strażaków
ochotników, to główne założenie przygotowywanego
projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. – To
bardzo potrzebne rządowe
wsparcie dla druhów, którzy każdego dnia całkowicie bezinteresownie troszczą
się o nasze bezpieczeństwo
– uważa poseł Przemysław Drabek.

Każdy marzył, aby być strażakiem, choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak trudna i odpowiedzialna to służba
– mówił poseł Przemysław Drabek podczas przekazania wozu bojowego strażakom z Gilowic.
uwagę brane są również opinie samych druhów, zbierane
podczas spotkań w różnych
częściach kraju.
Jak uważa poseł Przemysław Drabek, finalizacja prac
nad ustawą byłaby istotnym
rozwiązaniem, bo doceniającym trud obowiązków, jakie
wypełniają strażacy. Dodaje, że sam od lat aktywnie
uczestniczy w życiu jedno-

stek OSP funkcjonujących
na terenie miasta Bielska-Białej. Jest również obecnie
członkiem Parlamentarnego
Zespołu Strażaków, który
systematycznie zapoznaje
się z bieżącymi potrzebami
druhów. – Staramy się rozwiązywać wszelkie kwestie
w sposób kompleksowy.
Ustawa, która podlega szerokim społecznie uzgod-

nieniom nie jest zarazem
jedynym ważnym zagadnieniem – przyznaje poseł Prawa
i Sprawiedliwości.
Konkretne efekty pomocy
dla strażackich jednostek dostrzegalne są także w regionie Ziemi Bielskiej. Przykład
z ostatnich tygodni to przyznanie Gminie Wilkowice
środków na poziomie 800
tys. zł na rozbudowę budyn-

ku Domu Strażaka w Bystrej.
Finansowanie zostało zapewnione z puli na inwestycje
w tych miejscowościach,
w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. – Te pieniądze bez
wątpienia nie zostaną zmarnowane. Dzięki planowanej
modernizacji strażacy będą
mieli zagwarantowane lepsze
warunki, a to przełoży się na
jakość ich służby na rzecz
mieszkańców – zauważa
Przemysław Drabek.
Poseł uczestniczył również
w poświęceniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został przekazany
do podziału bojowego OSP
Gilowice. W tym przypadku
na zakup wygospodarowane
zostały środki z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Rządowe wsparcie dla
straży obejmuje także coraz częściej młodzież. Wraz
z Ministrem Edukacji i Nauki
Przemysławem Czarnkiem
poseł Przemysław Drabek
gościł w Porąbce, zapoznając się z działalnością komi-

sji ds. młodzieżowych drużyn
pożarniczych w powiecie
bielskim. – Ukierunkowanie na szkolenia przyszłych
zastępów strażaków to właściwe podejście. Ci dziś
młodzi ludzi będą mieli
w swoich rękach losy naszej
Ojczyzny. Mam pełne przekonanie, że budujemy wykształcone i odpowiedzialne
społeczeństwo, w którym nie
zabraknie strażaków ochotników, wypełniających z pasją
i zaangażowaniem szczytną
maksymę: „Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek” – dodaje
poseł z Bielska-Białej.
Zapowiada, że na miarę
takich możliwości będzie
uczestniczył w zebraniach
sprawozdawczo-wyborczych
w jednostkach w regionie. –
To zawsze dobra okazja do
wsłuchiwania się w potrzeby
i problemy naszych strażaków. Życzę im wszystkiego,
co najlepsze: wytrwałości,
hartu ducha, niesłabnącego
zapału. I zapewniam o moim
wsparciu dla podejmowanych inicjatyw – mówi Przemysław Drabek. (R)

cie nowelizacji ustawy jest
powinnością wobec tej grupy, która wiele lat temu obrała Polskę za swoją Ojczyznę
i stała się jej trwałym elementem. Spotykała się również
z represjami. Wraz z nadejściem 1945 r. w Wilamowicach zabroniono używania
tutejszego języka i eksponowania odrębności kulturowych. Osoby niestosujące
się do zakazu surowo karano, włącznie z wysiedlaniem
i zsyłaniem do obozów pracy.
– Pomimo różnych pojawiających się przeciwności,
a nawet dotkliwych prześladowań i krzywd, wilamowianie dumnie zachowali
swój język i obyczaje. Stoimy zdecydowanie na stanowisku, że włączenie języka
wilamowskiego do ustawowo chronionych języków
regionalnych będzie symbolicznym potwierdzeniem ważnego miejsca tej wyjątkowej
grupy w polskiej kulturze –
mówi poseł Lewicy.
Zwraca uwagę także na
inny istotny wątek. Język wilamowski stopniowo zaczął
się odradzać od połowy lat
90. minionego wieku, w czym
znaczący jest udział prężnie
działającego Stowarzyszenia

Wilamowianie. Z inicjatywy
Tymoteusza Króla znormalizowany został standard ortografii wilamowskiej, dzięki
czemu język ten używany jest
w rozmaitych publikacjach,
w tym do nauki najmłodszego
pokolenia. Przy poparciu ze
strony samorządu założono
akademię języka wilamowskiego. W Wilamowicach
wprowadzono też jego naukę
w formie zajęć pozalekcyjnych, a osób w różnym wieku
zainteresowanych przyswajaniem języka systematycznie
przybywa. Obecność wśród
przedmiotów na Uniwersytecie Warszawskim również
świetnie dowodzi popularności języka.
– Miano języka regionalnego stanowiłoby bodziec dla
coraz prężniej rozwijającej
się od kilku lat rewitalizacji
nie tylko samego języka, ale
i związanej z nim bogatej
kultury wilamowskiej. Przed
językiem wilamowskim stoi
obecnie jedyna szansa na
przywrócenie i podtrzymanie łączności międzypokoleniowej. To nasza wspólna
troska o to, by prawa językowe mniejszości etnicznych
były respektowane – twierdzi
Przemysław Koperski. (R)

Z prac poselskich

Przemysław
Koperski,
Poseł na Sejm RP IX kadencji,
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego.
Zasiada w Komisji ds. Kontroli
Państwowej, Komisji Ochrony
Środowiska ZNiL oraz Zespole
na rzecz Rozwoju Subregionu
Południowego Województwa
Śląskiego (Podbeskidzia). Wieloletni samorządowiec. Były radny
Sejmiku Województwa Śląskiego
oraz Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Bielszczanin, rodzinnie
związany z Bystrą Śląską.
Poseł Przemysław Koperski
zaangażował się w działania
zmierzające do uznania języka wilamowskiego za język

Foto: Mat. Biura Poselskiego

Za językiem wilamowskim

regionalny. Wraz z grupą posłów Lewicy złożył w tej sprawie stosowny projekt ustawy.
Regulacja, o której
wprowadzenie w ustawie
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o językach regionalnych zabiega
Lewica, dotyczy włączenia
języka wilamowskiego (wymysiöeryś) – jako drugiego
w Polsce obok kaszubskiego
– do grona języków regionalnych. Postuluje uwzględnienie go w powiązanych
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z ustawą aktach prawnych,
co pozwoli wypełnić lukę
w polityce mniejszościowej
i językowej. – Nie objęła
ona dotychczas Wilamowic,
a jest to w zasadzie jedyna
w swoim rodzaju w Polsce
mikroenklawa etnicznojęzykowa – wskazuje poseł Przemysław Koperski.
W uzasadnieniu przygotowanym przez parlamentarzystów Lewicy szczegółowo
opisana została historia samego języka i jego pochodzenia.
Przywołano fakt używania go

już od przeszło 800 lat. „Wilamowice stanowią odrębną
społeczność mikroregionalną. Powstała ona w wyniku
XIII-wiecznego germańskojęzycznego osadnictwa na
spustoszonych najazdami
tatarskimi ziemiach Księstwa Opolsko-Raciborskiego. Założono wtedy m.in.
obecną Starą Wieś (po wilamowsku zwaną Wymysdiöf,
czyli „Wilamowską Wsią”)”
– czytamy w treści jednej
z integralnych części projektu ustawy.
Język wilamowski obecny
był wśród mieszczan do 1945
roku. Funkcjonował niezależnie od języka polskiego, używanego w szkołach,
kościołach czy sąsiedzkich
kontaktach, czy języka niemieckiego, którym posługiwano się choćby w urzędach.
Badacze wskazują, że z racji
różnic typologicznych nie
można traktować go jako
dialektu ani języka polskiego,
ani niemieckiego, bo nigdy
nie pozostawał w podrzędnym do nich stosunku.
Jak podkreśla poseł
Przemysław Koperski,
w opinii samej społeczności,
która utożsamia się z językiem wilamowskim, przyję-

lipiec 2021

Daleko do porozumienia…

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Zbieramy podpisy poparcia

EMERYTURY ZA STAŻ!
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w kwestii
emerytur stażowych. Niedawno rozpoczęła
się ogólnopolska akcja zbierania podpisów
poparcia dla tej inicjatywy.
W piątek 18 czerwca przewodniczący
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
„Emerytury za staż” Piotr Duda złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy wraz z wymaganymi do zarejestrowania
wniosku podpisami. Dwa tygodnie później
Pani Marszałek formalnie zaakceptowała
wniosek, a to oznacza, że od początku lipca można prowadzić kampanię promocyjną
oraz akcję zbierania podpisów poparcia dla
inicjatywy „emerytur za staż”.
Przypomnijmy, że projekt ustawy przygotowanej przez „Solidarność” przewiduje
tylko jedno obostrzenie: 40 lat pracy składkowej mężczyzn lub 35 lat pracy składkowej

kobiet i uzbierany minimalny kapitał – tak,
aby pracownik, który zdecyduje się odejść
na emeryturę, miał zapewnioną minimalną
emeryturę, a państwo nie musiało do niego dopłacać.
– Podejmujemy obywatelską inicjatywę
ustawodawczą, by Polacy po latach ciężkiej
pracy połączonej z płaceniem składek emerytalnych mogli skorzystać z emerytur stażowych. Apelujemy do wszystkich o poparcie tej
inicjatywy swoimi podpisami. Tylko wspólnym, solidarnym działaniem doprowadzimy
do tego, że Polacy po latach uczciwej ciężkiej
pracy będą mogli skorzystać z praw emerytalnych! – mówi przewodniczący podbeskidzkiej
„Solidarności” Marek Bogusz. Podpisy poparcia tej inicjatywy można składać w siedzibie
NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia przy ulicy
Adama Asnyka 19 w Bielsku-Białej, w terenowych biurach związku (adresy na następnej stronie) oraz w każdej zakładowej komisji
NSZZ „Solidarność”.

BĘDZIE STRAJK
W MARELLI?
Wciąż nie ma rokowań w bielskiej spółce
Marelli. Zarząd tej firmy nie chce zasiąść
do rozmów ryzykując eskalacją konfliktu
i akcją strajkową w spółce.
Przypomnijmy, na przełomie maja i czerwca aż 94 proc. pracowników spółki Marelli
Bielsko-Biała Poland uczestniczących w referendum strajkowym opowiedziało się za
przeprowadzeniem akcji strajkowej w przypadku unikania przez pracodawcę podjęcia
i przeprowadzenia rokowań w celu rozwiązania w drodze porozumienia płacowego
sporu zbiorowego trwającego w tej spółce
od 26 kwietnia.
Na razie nie została jeszcze podjęta decyzja o terminie możliwego strajku w zakładzie
Marelli Bielsko-Biała. – Naszym celem nie
jest strajk, lecz zapewnienie pracownikom
Marelli godnych, odpowiadających ich wysiłkowi wynagrodzeń. To jednak wymaga
przeprowadzenia rokowań, od których zarząd spółki się uchyla. Dlatego jeszcze raz
wzywamy zarząd do rozpoczęcia rokowań

i wynegocjowania satysfakcjonującej zbiorowej podwyżki płac – mówi Wanda Stróżyk,
przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” FCA
Poland. Przypomina, że postulatem „Solidarności” jest podwyżka stawek wynagrodzenia
zasadniczego o 2,50 zł za godzinę dla każdego pracownika.
Ostatnio działania fiatowskiej „Solidarności” wsparł Zarząd Regionu Podbeskidzie.
„Niezrozumiały jest dla nas upór pracodawcy, który – wbrew stanowisku »Solidarności«,
wspartym opiniami prawnymi – nie chce uznać
faktu zaistnienia w spółce sporu zbiorowego,
unikając rozpoczęcia rokowań mających na
celu osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego załogę spółki. Solidaryzując się ze
związkowcami i załogą spółki Marelli Bielsko-Biała Poland deklarujemy udzielenie
wszelkiej pomocy MOZ NSZZ »Solidarność«
przy podejmowanych działaniach, które mają
zaowocować wynegocjowaniem podwyżek,
które będą satysfakcjonować pracowników tej
spółki” – czytamy w stanowisku ZR.

Pomóżmy Iwonie!
Iwona Walaszczyk, córka naszej koleżanki
Małgosi, wieloletniego członka NSZZ „Solidarność” Pracowników Regionu Podbeskidzie, potrzebuje pomocy.
Iwona od czterech lat choruje na Kompleksowy Zespół Bólu Regionalnego (CRPS).
W 2017 r. doznała skręcenia stawu skokowego. Ten uraz zmienił jej życie w cierpienie.
Przeszła wiele prób leczenia i rehabilitacji.
Obecnie choroba objęła już drugą kończynę
i bark. Codziennie musi mierzyć się z ogromnym, palącym bólem, który towarzyszy jej
24 godziny na dobę. Nierzadko przykuwa ją
do łóżka, gdzie cierpi w zaciszu domowym.
W wieku 34 lat porusza się o kulach, nie
potrafi pokonać odległości dłuższej niż 100
metrów, a wejście po schodach to dla niej
wyprawa w wysokie góry.

W Polsce wykorzystała już wszystkie możliwości leczenia. W Stanach Zjednoczonych
wypracowano jednak procedurę leczenia i rehabilitacji jej choroby ze świetnymi rezultatami. Możliwość leczenia w The Spero Cilinic
jest dla Iwony ogromną szansą na częściowy
powrót do zdrowia. Niestety, koszt leczenia
to aż 260 tysięcy złotych. Ta ogromna kwota
przewyższa możliwości finansowe Iwony, jej
rodziny i krewnych.
Dlatego zwracamy się o wsparcie finansowe dla Iwony w walce o życie bez bólu!

Pieniądze można wpłacać na konto
Fundacji „Serca dla maluszka”
nr 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
z tytułem „1818 Iwona Walaszczyk”.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Ryszard Anus
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 3 lipca w wieku
62 lat zmarł Ryszard Anus, wieloletni działacz „Solidarności”, chorąży
regionalnego pocztu sztandarowego.
Ryszard Anus był działaczem międzyzakładowych
struktur NSZZ „Solidarność” Fabryki Samochodów
Małolitrażowych w Bielsku-Białej, następnie Fiata
Auto Poland i FCA Poland.
W latach 1998-2002 Ryszard Anus pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność” FAP, a w obecnej kadencji był członkiem
Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” FCA
Poland oraz członkiem

Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”
Regionu Podbeskidzie. Przez
wiele lat pełnił też funkcję
chorążego sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności”.
Był też aktywnym członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz Związku Podhalan.
Odszedł od nas dobry, prawy człowiek, zaangażowany
w sprawy „Solidarności”, do
końca wierny ideałom, które
mamy wypisane na sztandarze: Bóg Honor Ojczyzna.
Rodzinie, przyjaciołom
i znajomym śp. Ryszarda

Anusa pragniemy przekazać wyrazy najgłębszego
współczucia i solidarności
w bólu.
Wieczne odpoczywanie
racz Mu dać Panie…

Medal dla Ryszarda
W poniedziałek 19 lipca nasz kolega Ryszard
Fiut został odznaczony Medalem 100-Lecia
Odzyskanej Niepodległości, nadanym mu
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Ze względu na stan zdrowia Ryszarda uroczystość wręczenia medalu odbyła się w jego
domu pod Bielskiem-Białą. Odznaczenie przekazali wiceminister rodziny Stanisław Szwed
i wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. W uroczystości wzięli udział także szef podbeskidzkiej
„Solidarności” Marek Bogusz, jego poprzednik Marcin Tyrna oraz Stanisław Czernecki,
działacz „Solidarności” w bielskich Zakładach
Przemysłu Wełnianego „Merilana” – fabryce,
w której Ryszard Fiut pracował przez ponad
trzy dziesięciolecia.
Ryszard Fiut urodził się w 1948 r. w Bielsku-Białej. Pracę w „Merilanie” podjął w 1969
r. W 1980 r. zakładał tam „Solidarność”, peł-

niąc m.in. funkcję sekretarza Komisji Zakładowej i delegata na zjazd regionalny. Po
wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem prasy podziemnej. Na początku 1989
r. aktywnie uczestniczył w reaktywacji „Solidarności” w swym zakładzie pracy, pełniąc
kolejno funkcje sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego (lata 1992-2005). Był
też przewodniczącym Regionalnej i Krajowej
Sekcji Przemysłu Lekkiego NSZZ „Solidarność”, a w latach 1991-1992 szefem Sekretariatu Przemysłu Lekkiego i członkiem Komisji
Krajowej. Był również zaangażowany w program „Bielska Wełna”, mającym być ratunkiem
dla upadającego przemysłu włókienniczego
na Podbeskidziu, a także w tworzenie regionalnych struktur spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Z jego inicjatywy
powstał przy podbeskidzkiej „Solidarności”
fundusz „Solidarni w potrzebie”.

Ryszard Fiut z żoną Haliną i uczestnikami uroczystości wręczenia mu Medalu 100-Lecia Odzyskanej Niepodległości.

Koniec sporu w Żywcu Zdroju
To zdjęcie jest już historią – z bram i ogrodzeń czterech zakładów spółki Żywiec Zdrój
zniknęły transparenty i flagi „Solidarności,
wiszące tam od końca kwietnia. To najbardziej widoczny znak, że zakończył się spór
zbiorowy, związany z walką związkowców
o podwyżki płac dla załogi tej spółki.
Należąca do światowego koncernu spożywczego Danone spółka Żywiec Zdrój ma cztery
zakłady produkcyjne – w Jeleśni i Wieprzu na
Żywiecczyźnie oraz w Rzeniszowie koło Myszkowa i w Mirosławcu na Pomorzu Zachodnim.
Pracuje w nich ponad sześćset osób, w tym 430
pracowników operacyjnych. To właśnie o podwyżki dla tych ostatnich walczyła zakładowa
„Solidarność”.
Rozmowy płacowe rozpoczęły się na początku tego roku. Nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego załogę porozumienia i w marcu
zaczął się spór zbiorowy. Na jego koniec przyszło załodze czekać aż do 7 lipca. Tego dnia
w Warszawie podpisane zostało porozumienie,
na mocy którego każdy pracownik operacyjny
(a więc wspomniane 430 osób) dostanie jednorazową nagrodę specjalną w wysokości 1200
złotych netto. Ustalono także wzrost premii dla
pracowników w przyszłym roku.
W komunikacie dla pracowników obie strony – przedstawiciele „Solidarności” i zarządu
spółki – stwierdziły, że porozumienie zostało

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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.

ZARZĄD REGIONU
PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Adama Asnyka 19
zawarte „we wzajemnym poszanowaniu stron
dialogu społecznego, mając na uwadze słuszne
interesy pracownicze oraz uwzględniając możliwości pracodawcy”.
– Oczywiście, nasze żądania były większe,
ale uważam, że wywalczyliśmy tyle, ile się dało
w obecnej sytuacji. Sądzę, że porozumienie satysfakcjonuje obie strony. Pracownicy operacyjni też mogą być zadowoleni, bo za moment
każdy z nich dostanie dodatkowy konkretny bonus. Przeciąganie sporu nikomu by nie służyło,
tym bardziej, że czekają nas zmiany strukturalne spółki i pojawią się nowe problemy i nowe
tematy do negocjacji – stwierdził Jacek Gala,
przewodniczący „Solidarności” w Żywcu Zdroju, po podpisaniu porozumienia kończącego spór
w tym zakładzie.

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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powiat bielski

Starosta z odznaką przedsiębiorców
Starosta bielski Andrzej Płonka został uhonorowany Złotą Honorową Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej.
Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Bardzo sobie cenię to wyróżnienie. Tym bardziej, że, jak
wyjaśnili przedsiębiorcy, nie tak
łatwo je otrzymać, przyznają je
za rzeczywisty wkład w tworzenie przychylnych warunków dla
działalności gospodarczej. Samorządy w tym zakresie nie mają aż
tak wiele instrumentów, ale rzeczywiście, w naszym regionie od
początku istnienia samorządów,
także powiatowego, zawsze staraliśmy się szukać takich rozwiązań
i możliwości, które przyczyniają
się do rozwoju całej Ziemi Bielskiej. Jednym z najważniejszych
elementów tej układanki rozwoju

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Uroczystość odbyła się podczas okolicznościowego posiedzenia bielskiej Regionalnej
Izby Handlu i Przemysłu. Spotkanie poświęcone było m.in.
30-leciu powstania samorządu
gospodarczego na Podbeskidziu oraz wkładowi samorządu
terytorialnego w rozwój aglomeracji bielskiej na południu
województwa śląskiego.
Jak przyznał Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Złote Honorowe
Odznaki przyznawane są
rzadko, a jest to docenienie
autentycznego i znaczącego wkładu we wzmocnienie
potencjału przedsiębiorców.
Odznaka przyznawana jest na
wniosek lokalnych struktur
izby gospodarczej, w tym wypadku bielskiej Regionalnej
Izby Handlu i Przemysłu. –
Tylko lokalnie przedsiębiorcy są w stanie ocenić wartość
pomocy od samorządów. Firmy w biznesie muszą radzić
sobie same, ale czasami ważny jest dla nich przychylny
klimat i nieprzeszkadzanie –

Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, wręcza Złotą Honorową Odznakę staroście bielskiemu Andrzejowi Płonce.
mówi Janusz Targosz, prezes
bielskiej Izby.
Wśród wyjątkowych osiągnięć starosty Andrzeja Płon-

ki, ważnych dla regionalnego
środowiska przedsiębiorczości, Janusz Targosz wymienił utworzenie Komunikacji

Beskidzkiej na bazie PKS-u,
stworzenie na pokopalnianym
pograniczu Czechowic-Dziedzic i Kaniowa Bielskiego

W Czechowicach-Dziedzicach
kierowcy jeżdżą już po zmodernizowanej ul. Prusa. W ramach inwestycji, która właśnie została odebrana,
na skrzyżowaniu drogi powiatowej
z ul. Barlickiego powstało też rondo.
Przy tej ulicy znajduje się rafineria, mieszkańcy dojeżdżają tędy do
miejscowego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Tą
ważną trasą w mieście teraz jedzie
się komfortowo i jest bezpieczniej
niż przedtem.
Droga została gruntownie przebudowana wraz z chodnikami,
a uwagę zwracają również nowo
posadzone drzewa. To część nasadzeń zastępczych. – Ta bardzo
potrzebna inwestycja pokazuje dobrą współpracę naszego starostwa
z czechowicką gminą oraz ekologami. Było wiele spotkań w sprawie
drzew, jedne udało się uratować,
inne nie. W zamian przeprowadziliśmy dodatkowe nasadzenia,

lipiec 2021

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Prawie 130 prac z 31 szkół podstawowych z powiatu bielskiego
wpłynęło na IV Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. W sumie wystartowało w nim
255 uczniów.

Konior, wyszedł on od uczniów,
którzy chcieli brać udział w dodatkowych zajęciach, takich jak choćby
gotowanie. – Chcieliśmy im pokazać, że mają wybór między chipsami
i przesłodzonymi napojami ze sklepu
a własnoręcznie zrobioną kanapką
czy wyciskanym z owoców sokiem
– mówi pedagog.
Komisja przyznała pierwsze 3
miejsca w każdej kategorii oraz 10
wyróżnień. Nagrodami były sportowe akcesoria, m.in. kaski, ochraniacze
czy hulajnogi.
Laureaci z klas V-VI: 1. Judyta Wadas, SP w Pisarzowicach, 2.
Aleksandra Knapek, SP w Buczkowicach, 3. Małgorzata Stolarska, SP
w Kaniowie.
Laureaci z klas VII-VIII: 1. Kornelia Sojka, SP w Rudzicy, 2. Małgorzata Pająk z SP w Kobiernicach,
3. Zofia Jędrzejko z SP w Pisarzowicach. (MF)

także w innych miejscach, ponieważ zależy nam, żeby to miasto
pozostało zielone – mówi starosta
Andrzej Płonka.
Dodaje, że największym problemem podczas modernizacji drogi
było istnienie podziemnej instalacji,
odkrytej podczas prac, która jednak
nie została zaznaczona na żadnych
wykazach czy w dokumentach. – Do
końca nie wiedzieliśmy, co znajdziemy w czasie robót. Szczęśliwie
przez to przeszliśmy, nic z licznej
podziemnej infrastruktury technicznej nie zostało uszkodzone – wyjaśnia starosta.
Roboty na odcinku o długości
około kilometra kosztowały ponad
7,6 mln zł. Na inwestycję Powiat
Bielski pozyskał środki z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości
55 proc. wartości przedsięwzięcia.
Na resztę po połowie złożyły się
samorządy powiatowy oraz gminy
Czechowice-Dziedzice. (MF)

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Jury konkursowe podczas wyłaniania zwycięzców.
problem. Przykłady są drastyczne. –
Dzieci są tak mocno uzależnione od
telefonu komórkowego, gier komputerowych czy w ogóle Internetu, że
bywa to powodem nieprzyjęcia ich na
nasz oddział. Okazuje się, że dziecko
może zostawić rodzica, przyjaciół, ale
komórki czy tabletu nie jest w stanie
odstawić – mówi pielęgniarka. Do
tego dochodzą problemy w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
Agnieszka Pawełko dodaje, że
obecnie modne wśród nastolatków
jest... poprawianie swojej urody. – To
już uzależnienie od zabiegów chirurgii plastycznej. Bardzo dużo młodych
dziewcząt za zgodą rodziców poddaje
się zabiegom zmniejszenia nosa, ucha
czy odsysaniu tkanki tłuszczowej.
Głośno o tym mówią także chłopcy,
bo jest to „trendy” – dodaje.
Powiatowy konkurs narodził się
w szkole podstawowej w Pisarzowicach. Jak mówi nauczycielka Joanna

Przedsiębiorcom”, promującego najlepsze firmy z naszego
regionu. Dostrzeżono również
determinację starosty Andrzeja
Płonki na ogólnopolskim forum Związku Powiatów Polskich, którego od dwóch i pół
roku jest prezesem. (MF)

Ulica Prusa gotowa

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Konkurs to propozycja dla
uczniów klas od V do VIII. Wydział
Zdrowia bielskiego Starostwa Powiatowego w ten sposób promuje wśród
najmłodszego pokolenia regionu
właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną, zwraca też uwagę
na problem uzależnień wśród dzieci.
W etapie szkolnym młodzież pisała
test, w etapie powiatowym młodsi
z klas V i VI mieli do wykonania
pracę plastyczną, zaś starsi z klas VII
i VIII pracę opisową.
Radna powiatowa Helena Byrdy-Przybyła, która przewodniczyła komisji konkursowej, zwróciła uwagę na
mocny przekaz zwycięskich prac plastycznych, odnoszących się do uzależnień. – Naszą uwagę zwrócił prosty
rysunek, który nie potrzebował tekstu:
młody człowiek opleciony łańcuchem,
co pokazuje jak trudno wyzwolić się
z nałogu – mówi przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Powiatu.
Zdaniem członka jury Agnieszki
Pawełko, pielęgniarki oddziałowej na
oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej,
o uzależnieniach behawioralnych
wciąż mówi się za mało, a to ogromny

Parku Technologicznego
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Centrum
Naukowo-Technologicznego
Przemysłu Lotniczego, a także zaangażowany patronat nad
organizacją konkursu Firma
Roku, pod hasłem „Samorządy

zawsze pozostaną przedsiębiorcy,
bo to oni tworzą miejsca pracy dla
mieszkańców regionu i przysparzają podatków.
Dobrymi rozwojowymi pomysłami, które udało się zrealizować
na naszym terenie, były przywołane wcześniej park lotniczy
oraz lotnicze centrum badawcze, na co dzień sąsiadujące ze
sobą. W dużej mierze na wniosek środowiska przedsiębiorców
i z dużym udziałem naszego
samorządu na terenach całkowicie zdegradowanych powstał
taki modelowy wręcz zagospodarowany obszar. To przykład,
że współpraca samorządów i
przedsiębiorców może służyć
całemu regionowi.

Na zmodernizowanej ul. Prusa nie zrezygnowano z zieleni.

www.gazetabeskidzka.pl
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Pierwsze takie warsztaty
Tuż po rozpoczęciu wakacji w ramach lata w Jaworzu ruszyły „Wakacyjne warsztaty artystyczne”, przeznaczone dla dzieci z klas szkół podstawowych. Zajęcia
zorganizowano po raz pierwszy i, patrząc na zainteresowanie uczestników, zapewne nie ostatni.
Ewy Cholewik. Większość
zajęć odbywała się w salach
budynku „Pod Goruszką”.
Uczestniczyły w nich dwie
grupy dzieci w wieku od 1 do
5 klasy szkoły podstawowej

– po 15 osób, razem z zajęć
wakacyjnych skorzystało 90
dzieci z Jaworza.
Program warsztatów
był bogaty i zróżnicowany.
Dzieci poznały podczas zajęć

plastycznych takie techniki,
jak m.in. decoupage, malarstwo na tkaninie i szkle,
scrapbooking. Chętnie brały
również udział w warsztatach recyklingowych, two-

rząc kwiaty z plastikowych
butelek, przyrodniczych,
zapoznając się bliżej z rolą
pszczół, oraz ekologicznych
czy sportowo-ruchowych.
Zaciekawienie wzbudziły

aktywności zaproponowane
w ramach robotyki, a także
wycieczka edukacyjna do
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej oraz Motylarni w Jaworzu. (RED)

Foto: Mat. OPG Jaworze

Realizacji warsztatów podjął się Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przy współpracy
z Urzędem Gminy Jaworze
oraz wsparciu dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzu

Podczas zajęć z robotyki na nudę nikt narzekać nie mógł. Przy wyraźnie dostrzegalnym zaangażowaniu powstały całkiem oryginalne konstrukcje marsjańskich łazików.

Papierowe łapacze snów i wakacyjne kolaże, tworzone pod okiem Urszuli Marczak i Małgorzaty Koniorczyk, to efekt warsztatów plastycznych.

Szycie zabawek oraz scrapbooking okazały się dla dzieci zajmującym zajęciem.

Warsztaty ekologiczne przy udziale bielskiej Fundacji Ekologicznej „Arka”
zagwarantowały odpowiednią dawkę wiedzy w połączeniu z przyjemnie
spędzonym czasem.

Interesujące warsztaty przyrodnicze były dla młodych uczestników okazją
do poznawania straszyków, patyczaków i innych owadów. Z niewielką
pomocą opiekunów dzieci z uśmiechem na ustach wykonywały patyczkowe
plecionki czy domki dla owadów.

www.gazetabeskidzka.pl

Wszelakie aktywności artystyczne i sportowe w plenerze w jaworzańskiej scenerii, zwłaszcza w przypadku sprzyjającej aury, nie mogły nie
zdać egzaminu.

Piękne okazy motyli wzbudziły największy zachwyt wśród dzieci zwiedzających Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, a także Motylarnię
w Jaworzu.
lipiec 2021
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gmina bestwina

Piłkarski awans

Piłkarze LKS Bestwina w nowym sezonie rozpoczną grę w IV lidze. – To historyczne wydarzenie dla całej
naszej gminnej społeczności. Tym bardziej cenne, że zdobyte praktycznie własnymi siłami – mówi wójt
Artur Beniowski.
Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Zwycięska drużyna LKS Bestwina.

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Na zebranie sprawozdawcze przybył kierownik
Referatu Sportu i Promocji
Piotr Kine. W imieniu wójta
gminy Bestwina Artura Beniowskiego wręczył statuetki „Seniora Roku”. W tym
roku nagrody otrzymali:
Józef Dudek, Adam Kenig,
Łucja Kobiela, Anna Kozik, Anna Niemczyk, Józef
Niemczyk, Stefan Placuch,
Maria Sieracka, Helena
Wala, Jadwiga Wilczek,
Józef Wójtowicz i Anna Zając.
Spotkanie w „Domu Sportowca” było także okazją do
wspomnienia tych członków,
którzy w ostatnim czasie odeszli. Uczczono ich minutą ciszy. (SL)

Członkowie bestwińskiego Klubu Seniora z radością spotkali się ze sobą
po okresie obostrzeń związanych z pandemią.
lipiec 2021

Od lat dbaliśmy, aby boisko
nie odstawało swoją jakością
od norm obowiązujących dla
tego typu obiektów. Więc już
wcześniej założyliśmy i drenaż, i nawodnienie, regularnie utrzymujemy murawę

w dobrym stanie. A te kilka
poprawek, które zrobiliśmy
przy stadionie i wokół niego,
przyczyniły się nie tylko do
poprawy bezpieczeństwa, ale
także estetyki obiektu – mówi
Artur Beniowski.

Z pozostałych piłkarskich
informacji warto odnotować,
że gminne derby już nie będą
się odbywać na tym samym
poziomie rozgrywkowym.

Obok awansu ekipy z Bestwiny, drużyna KS Bestwinka
pozostała w lidze okręgowej,
z kolei LKS Przełom Kaniów
spadł do niższej ligi. (RED)

Pracowita Noc Detektywów

Odkryli tajemnicę, która
nocą otaczała Bestwinę,
a potem uczestnicy Nocy Detektywów strudzeni zapadli
w zasłużony sen pośród bibliotecznych półek.
Na długo młodzi uczestnicy
Nocy Detektywów zapamiętają
to wydarzenie, zorganizowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie. Szukali
skarbu Leona Habsburga. Ale
wcześniej spotkali się z Krzysztofem Petkiem, autorem książek
sensacyjno-przygodowych dla
młodych czytelników, jednocześnie podróżnikiem i organizatorem obozów przetrwania.
Pisarz opowiadał o swojej najnowszej książce „Wycinanka”,
przeprowadził też krótkie prze-

szkolenie z zasad samoobrony.
Młodzi czytelnicy spotkali
się także z dzielnicowym asp.
Tomaszem Kondziołką, który
powiedział kilka słów o pracy
śledczych, jak również przypomniał zasady zachowania się na
drodze i nad wodą podczas wakacji.
Nie trzeba chyba dodawać,
że obaj panowie świetnie
wprowadzili odpowiedni nastrój, zanim jeszcze zapadła
noc... Z podziałem na drużyny młodzi detektywi musieli
przejść przez Bestwinę, rozwiązując niełatwe zadania,
w różnych językach, zaszyfrowane, napisane alfabetem
Morse’a, schowane w wielu nietypowych miejscach.
Przedzierając się przez noc,

pokonując łącznie ok. 15 kilometrów, zwycięska drużyna
znalazła skarb należący do
Leona Habsburga w parku
starodrzewia, ukryty w starym,
spróchniałym pniu ściętego

drzewa. Po wszystkim uczestnicy sami jak ścięta drzewa
padli – wprost do śpiworów
rozłożonych w bibliotece, aby
wyspać się po trudach poszukiwań. (R)

Zdjęcia: Mat. GBP w Bestwinie

Przed pierwszym gwizdkiem w IV lidze śląskiej
stadion w Bestwinie musiał
zostać dostosowany do wymogów wyższej klasy rozgrywkowej, ale jak zaznacza
wójt były one niewielkie. –

Nagrody Seniora
Roku 2020
Członkowie bestwińskiego „Klubu Seniora” spotkali
się, aby zaplanować, co będą
robić już po pandemii.
Klub w Bestwinie liczy
aż 120 członków, w ostatnim
czasie przybyło kolejnych
dziewięciu. – Nasi seniorzy
są pełni energii, mają mnóstwo pomysłów na zajęcia
i chętnie je realizują – mówi
wójt Artur Beniowski.
O ile tylko pozwoli na to
sytuacja epidemiczna, Klub
Seniora zorganizuje wycieczkę do Brennej, wyprawy do
Sandomierza i Augustowa,
a także wczasy w Dąbkach.
Chętni będą mieli możliwość
wyjazdów na baseny oraz
uczestniczenia w zabawie
andrzejkowo-barbórkowej.

Cieszymy się z tego sukcesu piłkarzy, bo przyszedł on w jakimś
sensie naturalnie, bez szczególnego rodzaju nacisków, o jakich
się słyszy w związku z ligowymi
awansami. Drużyna od dawna
opiera się na własnych wychowankach, co ważne, nie tylko
z samej miejscowości, ale i sąsiednich, z Bielskiem i Czechowicami włącznie. Dzięki temu
rozgrywkom towarzyszy wspaniała atmosfera wytwarzana
w dużej mierze przez bliskich,
znajomych, sąsiadów chłopaków. No i oczywiście wiernych
kibiców, którzy są z drużyną na

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Na awans zanosiło się już
w trakcie dotychczasowych
rozgrywek, pod ich koniec
w Bestwinie pojawili się przedstawiciele Śląskiego Związku
Piłki Nożnej. W rozmowach
wskazywali, co w przypadku
ewentualnego jeszcze wtedy
awansu będzie musiało się
zmienić czy zostać poprawione. W przedostatniej kolejce
sezonu „okręgówki” zawodnicy LKS Bestwina zapewnili
sobie awans. Do tego wystarczył im remis 3:3 z Pasjonatem
Dankowice, bo wcześniej pokonali silny GKS Czarni Jaworze, a punkty w Dankowicach
stracił MKS Lędziny, główny
konkurent w rywalizacji o tytuł. W towarzystwie wójta Artura Beniowskiego delegacja
drużyny trenera Sławomira
Szymali na I Gali Podokręgu
Bielsko-Biała PZPN w Wilkowicach odebrała okazałe
trofeum za zdobycie mistrzostwa rozgrywek.

dobre i złe, a teraz widać, że częściej na dobre.
Czwarta liga to już nie przelewki
i zobaczymy, co przyniosą nam
rozgrywki. Mnie cieszy, że klub
zapowiada w dalszym ciągu oparcie trzonu drużyny na własnych
siłach, bo to rzeczywiście gwarancja zaangażowania naszych
mieszkańców w życie klubu i
same rozgrywki. Być może jednak konieczne będzie rozważenie
wzmocnień.
Na razie Gminę jako właściciela stadionu czekają niewielkie
poprawki, związane z wyższymi wymaganiami. Można się
na nie zżymać, ale rozumiemy, że chodzi o zapewnienie
bezpieczeństwa. Ale tak, jak
drużyna dochodziła do tego
poziomu, który reprezentuje teraz, tak i my stopniowo
przez lata podnosiliśmy poziom
techniczny stadionu, łącznie z
utrzymaniem murawy i zagospodarowaniem terenu wokół
obiektu. Nie będziemy się wstydzić, przyjmując gości z innych
miejscowości.

www.gazetabeskidzka.pl
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Druga droga do Strefy

Jednogłośne
absolutorium

Do połowy przyszłego roku powstanie druga droga do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

Trzynasta działka
Blisko milion złotych zapłaciła
bielska firma za działkę w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie
Ekonomicznej. Ma ona ponad
pół hektara powierzchni, została
sprzedana za 813 tys. zł netto, a
więc 999,99 tys. zł brutto.
To już trzynasta sprzedana działka na tym terenie. Przypomnijmy,
że Strefę uruchomiono w czerwcu
2015 r. i już pierwszego dnia została sprzedana jedna działka. Od

tamtej pory sprzedano 13 działek
o łącznej powierzchni 24,0433 ha
za całkowitą kwotę 35 860 060,83
zł brutto.
Strefa obejmuje łącznie 71 ha
gruntów, które Gmina Jasienica
najpierw zakupiła, a następnie
na uzbrojenie pozyskała 20 mln
zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Śląskiego 2007-2013. Teren został
w pełni uzbrojony.

Lepszy skatepark
Do jesieni potrwa budowa
nowego skateparku w Jasienicy na terenach rekreacyjnych Drzewiarza. Urządzenia
zostaną zbudowane z trwałych materiałów.

Pozyskaliśmy pieniądze z funduszy zewnętrznych, co w znacznym
stopniu ułatwia nam teraz cały
proces inwestycyjny. Planowaliśmy bowiem wybudować drogę
z wykorzystaniem pieniędzy z
własnego gminnego budżetu,
w tym celu odkładając kwotę ze
sprzedaży gruntów na Strefie.
Teraz możemy tę kwotę przezna-

miarach 15 na 30 metrów. Ona
także zostanie wzmocniona
zgodnie z technologią x-floor
system, która polega na trzykrotnym szlifowaniu betonu
z jednoczesnym nasyceniem
preparatem krzemianu litu,
wzmacniającym i uszczelniającym nawierzchnię. Na
płycie staną m.in. roll-in z quarterpipem, osobny quarterpipe z bankrampą, jumpbox,
funbox z gridboksem, osobny grindbox z wallie, poręcz
prosta. Rzecz jasna, nazwy te

Więcej inhalacji

Tężnia solankowa w Jasienicy powstała na terenach rekreacyjnych
Drzewiarza.

są w pełni zrozumiałe dla aktywnych użytkowników tego
rodzaju sportów, ale całość
można obejrzeć na załączonej wizualizacji, aby przekonać się o co chodzi. Wszystkie
elementy wykonane zostaną
z betonu wzmocnionego według specjalnej technologii,
poręcze z kolei będą metalowe.
Prace ruszą w najbliższym
czasie, potrwają do jesieni.
Całość będzie kosztować ok.
350 tys. zł.

Foto: Wizualizacja projektu skateparku w Jasienicy

Skatepark powstanie na
miejscu dotychczasowego,
którego konstrukcja z biegiem
lat uległa uszkodzeniu. – Wy-

braliśmy teraz projekt, który
przewiduje postawienie mocnych konstrukcji, betonowych
i metalowych, aby wytrzymały intensywne użytkowanie. Skatepark powinien być
trwały i bezpieczny – mówi
wójt Janusz Pierzyna.
Z dotychczasowego skateparku pozostawiona będzie
betonowa płyta główna o wy-

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

czyć na inne potrzebne zadania
inwestycyjne. A to cieszy, bowiem
właśnie tego typu inwestycje służą rozwojowi całej naszej gminy,
budują jej stabilną przyszłość i
dobrobyt.
Co równie ważne, droga pozwoli
na rozwój naszej kluczowej inwestycji, służącej rozwojowi
gminy, a więc Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.
W obecnych granicach Strefy
sprzedaliśmy już 13 działek,
rozpoczynają się pierwsze budowy obiektów przemysłowych.
Wychodzimy z pandemii, widać
ożywienie gospodarcze, planujemy więc powiększyć areał naszych terenów inwestycyjnych
o kolejne 70 hektarów. Toteż
druga droga do obszarów przemysłowych staje się niezbędna,
ułatwi dojazd i zarazem zapewni bezpieczeństwo ludzi tam
pracujących.

www.gazetabeskidzka.pl

jednostek i służb. Do dzisiaj
odczuwamy konsekwencje.
To, że przeszliśmy przez ten
czas, wymagało od nas wiele wysiłku i podejmowania
działań, których nikt wcześniej nie przećwiczył – mówił wójt. – Bardzo dziękuję
za państwa wsparcie. Chcę
podkreślić, że przez ten
trudny rok pandemii udało
nam się przebrnąć z bardzo
dobrymi wynikami finansowymi i wieloma inwestycjami. Było to możliwe
dzięki zaangażowaniu wielu
mieszkańców, pracowników
jednostek samorządowych,
służby zdrowia, naszych
strażaków ochotników
i wielu innych. Za ten hart
ducha i wytrwałość chciałem serdecznie podziękować
wszystkim mieszkańcom
gminy Jasienica – dziękował
wójt. (UGJ)

Foto: Mat. UG Jasienica

ciekami wodnymi, toteż zostaną wybudowane przepusty,
zaś wzdłuż jezdni częściowo
umocnione rowy odwodnienia. Połączenie będzie miało kanalizację deszczową
o łącznej długości 518,6 m,
powstanie również kanał
technologiczny na długości
ok. 630 m, a także oświetlenie uliczne.
Na budowę drogi wójt
pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
4,2 mln zł dofinansowania.
Inwestycja zapewne będzie
droższa, resztę więc Gmina
dołoży z własnego budżetu.
Wójt liczy, że po rozstrzygnięciu przetargu wyłoniony
wykonawca niezwłocznie
przystąpi do pracy. Droga ma
być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku. (UGJ)

W środę 23 czerwca podczas sesji na sali Drzewiarza
radni Rady Gminy Jasienica
jednogłośnie udzielili absolutorium za 2020 r. wójtowi
Januszowi Pierzynie.
Po jednogłośnym przyjęciu Raportu o stanie gminy
Jasienica za 2020 r. radnym
przedstawiono pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania przez wójta budżetu
za ubiegły rok. I tak w 2020
r. zaplanowano dochody na
wysokości 140,1 mln zł, zaś
wydatki na 135,2 mln zł,
tymczasem wykonanie po
stronie dochodów wyniosło
144,86 mln zł (108,99 proc.
planu), a wydatków na 130,7
mln zł (92,78 proc. planu).
– Z powodu pandemii był
to wyjątkowy rok dla nas
wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i wszystkich

Foto: Mat. UG Jasienica

Gmina Jasienica ogłosiła
przetarg na jej wykonanie.
Droga połączy istniejący południowy sięgacz na Strefie
z drogą Rudzica-Międzyrzecze, dzięki czemu tereny
przemysłowe zyskają drugi
dojazd. – Projektując przed
laty Strefę zakładaliśmy,
że powstaną kolejne drogi
w dodatkowych miejscach,
aby ruch pojazdów był w tym
rejonie w pełni drożny – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Budowa nowej drogi
obejmie powstanie odcinka
o długości 620 metrów i szerokości 7 m. Po jednej stronie
wzdłuż całej długości drogi
zostanie wybudowany chodnik, a po przeciwnej stronie
jezdni utwardzone pobocze.
Droga będzie przechodzić
nad potokiem i mniejszymi
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Do połowy października
w Międzyrzeczu Dolnym
i Rudzicy staną kolejne tężnie solankowe.
Przypomnijmy, już od
roku takie urządzenie działa
na terenach rekreacyjnych
Drzewiarza w Jasienicy. –
Otrzymujemy po pandemii
bardzo wiele sygnałów od
naszych mieszkańców, którzy
korzystają z tężni w Jasienicy,
o jej dobroczynnym wpływie
na zdrowie i samopoczucie.
Spacery wokół tężni z leczniczą solanką stają się popularne. Toteż zaplanowaliśmy
w tym roku budowę dwóch
kolejnych tego typu obiektów w różnych miejscach
naszej gminy – mówi wójt
Janusz Pierzyna.
Nowe tężnie powstaną
obok ośrodka zdrowia w Rudzicy oraz na terenach rekreacyjnych w Międzyrzeczu
Dolnym. Jak wyjaśnia wójt,
to miejsca popularne wśród
mieszkańców, łatwo tam dotrzeć i jednocześnie spacerować w spokoju.
Obie tężnie będą wzorowane na urządzeniu na terenach

rekreacyjnych Drzewiarza
w Jasienicy. Składa się ono
z kolumny z faszyny tarniny
w kształcie sześcioboku, po
niej spływa solanka, która parując wytwarza specyficzny
mikroklimat. Solanka pochodzi z Zabłocia w pobliskiej
gminie Strumień, cechuje się
wyjątkowo dużym stężeniem
jodu, dochodzącym do 140 mg
na litr. Posiada ona lecznicze
i prozdrowotne właściwości.
Razem z samą tężnią w Jasienicy powstał wygodny chodnik, ustawiono też ławeczki,
podobnie ma wyglądać w obu
nowych lokalizacjach.
Obiekt w Międzyrzeczu
Dolnym będzie kosztować
prawie 254 tys. zł, w Rudzicy będzie tańszy o niespełna
tysiąc złotych. Na ich budowę wójt Janusz Pierzyna
pozyskał dofinansowanie
z funduszy Lokalnej Grupy
Działania „Ziemia Bielska”
na wzmocnienie potencjału
turystyczno-rekreacyjnego
regionu (po ponad 180 tys.
zł). Brakująca reszta zostanie pokryta z budżetu Gminy
Jasienica. (UGJ)
lipiec 2021
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gmina Jaworze

Z zaufaniem i absolutorium
Podczas czerwcowej sesji wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz jednogłośnie uzyskał wotum zaufania.
Uchwalono także absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Gaz zamiast węgla
Szkoła Podstawowa nr 2
jest ostatnim budynkiem użyteczności publicznej w gminie
Jaworze, w którym nie została
jeszcze wymieniona przestarzała instalacja grzewcza.
W najbliższych tygodniach,
w następstwie realizowanej
już inwestycji, stan ten ulegnie poprawie.
„Wielki kopciuch” to
określenie, które często i nie
bez przesady używane było
w odniesieniu do kotłowni,
jaka zapewniała dotychczas
ogrzewanie jaworzańskiej szko-

le. W następstwie przeprowadzonych analiz pod względem
ekonomicznym, ale i troski o jakość powietrza, zapadła decyzja
o konieczności jej wymiany na
wysokowydajne urządzenia
zasilane gazem. – Inwestycja
planowana była wprawdzie na
rok 2020, ale z racji ostrożnego
wydatkowania środków w dobie pandemii wstrzymaliśmy ją
– przypomina wójt Radosław
Ostałkiewicz. – Dłuższe jej odwlekanie nie wchodziło jednak
w grę, stąd wybór bieżących
wakacji jako terminu najodpo-

gmina W LICZBACH

Jednym z wykonanych zadań w ub.roku było ostateczne przejęcie przez
Gminę Jaworze budynku „Pod Goruszką”.
proc. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten
nie może być wyższy niż 19,35

wiedniejszego do tego rodzaju
prac – dodaje wójt Jaworza.
Zadanie obejmie więc
przede wszystkim likwidację
dwóch kotłów węglowych, a w
zamian montaż trzech kotłów
gazowych kondensacyjnych
o mocy 50 kW każdy. Rozbudowana zostanie ponadto
wewnętrzna instalacja gazowa
oraz c.o. oraz wymieniona armatura towarzysząca. Nowa
kotłownia w pełni pokryje potrzeby cieplne całego obiektu.
Wszystko to łącznym kosztem 734 092 zł. Gmina na ten
cel pozyskała z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowi-

proc. To oznacza bezpieczeństwo finansowe Jaworza na bardzo wysokim poziomie. (M)

Otrzymane wotum zaufania i
uzyskane absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok
stanowi dla mnie wielki zaszczyt i honor. Szczególnie, że
ponownie zyskałem uznanie w
oczach Rady Gminy Jaworze. W
dodatku w tak trudnym czasie,
który istotnie wpłynął na to, co
w naszej miejscowości się działo
i tak naprawdę dzieje.

Wśród działań ograniczających niską emisję w Jaworzu dużą rolę odgrywa
fotowoltaika przy budynkach użyteczności publicznej.
cach dotację w wysokości 156
657 zł oraz pożyczkę opiewającą
na kwotę 358 639 zł.

Inwestycja w zakresie najbardziej skomplikowanych
prac finiszuje tuż przed nadej-

ściem nowego roku szkolnego, aby uniknąć jakichkolwiek
uciążliwości dla uczniów. –
Po przebudowie w zasobach
Gminy nie będzie już żadnego budynku komunalnego,
w którym funkcjonuje ogrzewanie na węgiel. Jakość życia
w znacznej mierze zależy od
czystości powietrza, dlatego
też niezmiennie podejmujemy
proekologiczne wyzwania –
zauważa wójt Ostałkiewicz.
Tu wspomnieć warto o zamontowanych wcześniej na
Szkole Podstawowej nr 2 oraz
innych budynkach użyteczności publicznej instalacjach fotowoltaicznych. (RA)

Prawdziwie rodzinny dzień

miejsce

przypadło Gminie Jaworze w prestiżowym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w
Polsce za rok 2020. To wynik wart odnotowania
tym bardziej, że ocenie kondycji finansowej poddano aż 1533 gminy wiejskie. Oznacza to jednocześnie wysokie 14. miejsce w skali województwa
śląskiego na 167 podobnych gmin.
W badaniu wzięto pod uwagę szereg wskaźników – udział dochodów własnych w dochodach
ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w
wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, udział środków europejskich w
wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego
od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Jak przyznaje wójt Jaworza, tak pozytywne oceny
nie biorą się z przypadku. – Nie trwonimy środków, wydajemy je w sposób ostrożny i zrównoważony. Dbamy także o to, aby realizowane działania
przynosiły efekty nie tylko „tu i teraz”, ale miały
perspektywiczny wymiar dla przyszłych pokoleń
– mówi Radosław Ostałkiewicz. (R)
lipiec 2021

wójt gminy Jaworze:

Foto: Mat. OPG Jaworze

156.

Radosław
Ostałkiewicz,

Foto: Mirosław Łukaszuk.

ona następstwem większego
zrealizowania dochodów oraz
oszczędności wypracowanych
na wydatkach bieżących i majątkowych. Na dzień 31 grudnia
ub.roku Gmina Jaworze na plan
dochodów po zmianach w wysokości 42,9 mln zł wykonała dochody w wysokości 41,54 mln
zł, a więc 96,81 procent planu.
Z kolei na plan wydatków po
zmianach 45,3 mln zł wykonanie wyniosło dokładnie 40,1 mln
zł, czyli 88,50 proc.
Co szczególnie ważne,
wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2020 roku spłat
kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 5,23

Foto: Mirosław Łukaszuk.

– Zamknęliśmy w bardzo dobrej sytuacji rok, który był dla
wszystkich wyjątkowo trudny.
Gdy dotarła do nas pandemia,
nie wiedzieliśmy tak naprawdę
z czym mamy do czynienia. Warunki, w których przychodziło
nam funkcjonować, dynamicznie się zmieniały. Występowały
różne obostrzenia, ograniczenia
w działalności, przy dużej odpowiedzialności pojawiła się
również niepewność finansowa
– mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.
Pomimo przywołanych zawirowań Gmina Jaworze wypracowała nadwyżkę budżetową
w wysokości 1,5 mln zł. Jest

Podkreślam na każdym kroku,
że budżet to nie tylko cyferki i
złotówki – to po prostu ludzie.
Bez ludzi, dla których i z którymi się go tworzy i wdraża, byłby
tyle wart, ile papier, na którym
go spisano. Stąd moje podziękowania i gratulacje, bo należą
się one przede wszystkim każdej radnej i radnemu z osobna,
a także moim współpracownikom w Urzędzie Gminy, pracownikom Samodzielnego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej,
strażakom, policjantom oraz
pracownikom jaworzańskich instytucji kultury, które pandemia
szczególnie dotknęła, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz
placówek oświatowych, bo i one
odczuły to bardzo mocno. Dziękuję wreszcie za wyrozumiałość wszystkim mieszkańcom,
bo wsparcie, które na co dzień
otrzymuję odczuwam na każdym kroku.

Wiele rozmaitych atrakcji, piękna pogoda, ale również szczytny cel sprawiły,
że „Dzień Rodzinny” zorganizowany
w sobotę 10 lipca okazał się przedsięwzięciem bardzo udanym.
Impreza, której organizacji podjął się
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze we
współpracy z Urzędem Gminy oraz GKS
Czarni, została podzielona na strefy. Na
boisku przy ul. Koralowej rozegrany został turniej piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2008 i młodszych. Nie był to jedyny
akcent sportowy, bo gdy uczestnicy zjawili się na terenie Amfiteatru i w Parku

Zdrojowym mogli wziąć udział w animacjach tanecznych, grach i zabawach
ruchowych czy nauce chodzenia po linie.
W pobliżu miejsca aktywności odbywały się warsztaty plastyczne, uczestników zachwycał iluzjonista, chętnie
tworzono również zmyślne figury z balonów, puszczano bańki mydlane, a żonglerka piłkami i talerzami łączyła w sobie
element sprawności ze świetną zabawą.
Relaksu i odpoczynku zażyć można
było przy jaworzańskiej Tężni Zdrojowej. Dominika Jurczuk-Gondek i Rafał
Gondek, poprzez inspiracje muzyczne
na fortepianie, zadbali w malowniczej

scenerii o nadzwyczajny klimat. Idealnie
wpisał się w to z artystycznym wdziękiem
rysujący karykatury Tigran Vardikyan.
Na zakończenie imprezy, która startując wczesnym popołudniem przeciągnęła
się aż do zmroku, niemałe zaciekawienie
wzbudził pokaz ognia, przygotowany
przez Teatr Ognia „Tesserakt”.
Liczna obecność całych rodzin miała
swój dodatkowy cel. Lipcowy „Dzień
Rodzinny” był okazją do zbierania funduszy na leczenie Kajetanka z Jaworza,
chłopca chorego na bardzo rzadką chorobę neurozwyrodnieniową i wymagającego kosztownego leczenia. (MA)
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Atrakcyjne Jakubowe Święto
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Tak dla odśnieżania

Jest spora szansa na to, że od nadchodzącej zimy Miasto Szczyrk przejmie
odśnieżanie drogi powiatowej ulicy Górskiej w kierunku Biłej.
Władze miasta chcą przejąć
od nadchodzącej zimy odśnieżanie trzech dróg powiatowych w Szczyrku. Osiągnięcie
porozumienia z samorządem
powiatowym, choć wydaje się
bliskie, wymaga jednak wciąż
konkretnych ustaleń.

FOTO: MIASTO SZCZYRK

Doroczne wydarzenie i tym razem, pomimo
pewnych pandemicznych
ograniczeń, zgromadziło
liczne grono osób. Zwłaszcza mieszkańcy Szczyrku
nie zawiedli, bardzo chętnie biorąc udział w Rajdzie
Rowerowym Szlakiem 5
Parafii, który finiszował
na placu św. Jakuba. Wraz
z jego podsumowaniem na
dobre rozpoczęły się artystyczne występy, publiczności zaprezentowali się m.in.
zespół „Factory of Blues”
oraz kapele „Dejcie Spokój”,
„Skład Niearchaiczny” oraz
„Wałasi”. Równolegle przy
sprzyjającej aurze dostępne
były stoiska gastronomiczne,
gdzie serwowano góralskie
przysmaki. Dzieciom zagwarantowano zabawy i animacje, nie zabrakło także wielu
niespodzianek oraz klimatycznego Ogniska Jakubowego. Zgodnie z tradycją
odbyła się również mająca
szczytny cel loteria fantowa.
W trakcie imprezy na placu św. Jakuba funkcjonował
ponadto specjalny punkt,
gdzie bez wcześniejszej rejestracji można było zaszczepić
się przeciwko Covid-19. Podobnie będzie podczas dwóch
nadchodzących weekendów
– 24 i 25 lipca oraz 31 lipca
i 1 sierpnia – w godzinach od
12 do 20.
Szczególnie uroczystym
i doniosłym momentem Jaku-

Foto: MN

Święty Jakubie, strzeż górali – to przesłanie towarzyszyło w sobotę 17 lipca wszystkim uczestnikom
20. Jakubowego Święta, które odbyło się w Szczyrku. Tradycyjnie przy tej okazji wręczono zaszczytny
tytuł „Szczyrkowianina Roku”.

bowego Święta było wręczenie tytułu „Szczyrkowianina
Roku” jako docenienia osoby wpływającej w pozytywny sposób na lokalną

Antoni Byrdy,

burmistrz Szczyrku:

Jakubowe Święto już na stałe
wpisało się w kalendarz tych

Finisz ważnej
inwestycji
Przejezdna po modernizacji jest już
ulica Graniczna. Stan jednej z dróg
dojazdowych do Szczyrku ma istotne znaczenie, zwłaszcza w kontekście planów utworzenia w pobliżu
centrum przesiadkowego.

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

Na niemal całej ul. Granicznej,
zarówno w Buczkowicach, jak
i Szczyrku, a więc łącznej długości ok. 1,4 km, droga była mocno

www.gazetabeskidzka.pl

społeczność. Burmistrz Antoni Byrdy tego wyróżnienia
pogratulował Dorocie Capucie-Krzywoń, nauczycielce, a zarazem propagatorce

szczyrkowskich imprez w dobrym tego słowa znaczeniu,
które mają swój wyjątkowy charakter. To przedsięwzięcie, które
doskonale społeczność naszego
miasta jednoczy. W organizację
angażuje się nie tylko samorząd,
ale i parafia św. Jakuba Apostoła, a nade wszystko sami mieszkańcy Szczyrku. Zaangażowanie
było zresztą w tym roku bardzo
widoczne i wcale się temu nie
dziwię, bo przecież okazji do
wspólnych spotkań w równie
przyjemnych okolicznościach
zbyt wiele w pandemicznej

zniszczona. Poważnie utrudniało
to przejazd do Szczyrku, stąd też
konieczność przeprowadzenia pilnej modernizacji. Kompleksowy
remont objął nie tylko samą nawierzchnię, bo i istniejące chodniki
oraz system odwodnienia.
Szeroko zakrojone prace, które
trwały od jesieni ub.roku, pochłonęły
z budżetu Miasta środki na poziomie 575 tys. zł, dokładnie tyle samo
wyłożyła partycypująca w zadaniu
Gmina Buczkowice. Przeszło 1 mln
zł zapewnił z kolei będący zarządcą
drogi Powiat Bielski.

aktywności fizycznej młodych osób, uznanej trenerce
pływania oraz narciarstwa
dzieci ze szczyrkowskich
rodzin. (M)

rzeczywistości nie mieliśmy.
Warte podkreślenia jest, że
sporo osób przybyło na Jakubowe Święto również po to,
by z potrzeby serca pomóc.
Zebrane podczas wydarzenia
środki zostaną odpowiednio
spożytkowane, a więc na dalsze odrestaurowanie Sanktuarium św. Jakuba. Natychmiastowych renowacji wymagają
także dwie najstarsze kapliczki w Skalitem i Centrum. To
ważne, bo właśnie te obiekty
są w naszym mieście żywą historią minionych pokoleń.

Jak przyznaje burmistrz Antoni
Byrdy, perspektywa Miasta w kontekście wspomnianej inwestycji była
od początku znacznie szersza. – To
droga, która będzie prowadziła niebawem do centrum przesiadkowego
w Skalitem, stanowiącego ważne rozwiązanie komunikacyjne w Szczyrku.
Ruch w tym rejonie ulegnie zwiększeniu i dobra droga była absolutnie niezbędna – mówi burmistrz Szczyrku.
Dodaje, że nie bez znaczenia
jest więc przebudowa zjazdu przy
ul. Kampingowej zgodnie z wymaganymi parametrami. Remont,
a przede wszystkim poszerzenie tej
drogi, to kolejny krok, by centrum
przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia mogło powstać przy wjeździe
do miasta. Stąd starania o dofinansowanie zewnętrzne, które samorząd
zamierza uzyskać z Rządowego
Funduszu Polski Ład. – Przypomnę,
że mówimy o inwestycji strategicznej nie tylko dla Szczyrku, bo i cały
region bezwzględnie na niej skorzysta – podkreśla Antoni Byrdy. (M)

Odśnieżanie dróg powiatowych – ulic Górskiej, Olimpijskiej i Uzdrowiskowej – leżało
do tej pory w gestii Powiatu
Bielskiego, który ze swoich
obowiązków się wywiązywał.
Jednak w przypadku srogiej
zimy i występowania nagłych
zjawisk pogodowych, często
pojawiały się komplikacje
natury logistycznej. – Bywało tak, że przy zasypanych
chodnikach, które już odśnieżaliśmy we własnym zakresie,
musieliśmy przy okazji usuwać
zalegający śnieg z samych
dróg. Nie można pomijać faktu, że potrzeby przy naszym
górskim klimacie są wyjątkowe, a też nierzadko zaskakująco duże – wyjaśnia burmistrz
Szczyrku Antoni Byrdy.
Mając na uwadze doświadczenia z lat ubiegłych, Miasto
wystąpiło do Powiatu Bielskiego z propozycją przejęcia
odśnieżania wspomnianych
trzech dróg powiatowych.
Rozmowy te są zaawansowane

i choć porozumienie zainteresowanych stron jest blisko, to
jednak pojawiają się jeszcze
wątpliwości, które wymagają
dodatkowych ustaleń. Dotyczą
one choćby zapisów rewaloryzacji świadczeń, bo przy zakładanym trzyletnim wariancie
współpracy stawki dzisiejsze
mogą diametralnie różnić się
od tych, które obowiązywać
będą choćby w przyszłym
roku. Inna ważna kwestia to
rozliczanie kosztów odśnieżania na podstawie faktycznie
przepracowanych godzin.
Porozumienie, o którym
mowa, zakłada, że Powiat
Bielski będzie przekazywał
środki na rzecz samorządu.
Ostateczne rozliczenie nastąpi po sezonie zimowym. Miasto zwróci pieniądze, które
nie zostaną wykorzystane na
odśnieżanie, zaś w przypadku
przekroczenia uzgodnionej
kwoty z powiatowego budżetu wygospodarowane będą
dodatkowe fundusze. – To
porozumienie jest potrzebne
i co do tego nikt wątpliwości
w zasadzie nie ma. Ale trzeba
pamiętać o tym, że odśnieżanie
dróg powiatowych w Szczyrku
nijak się ma do tego rodzaju
działania w innych gminach
naszego powiatu – zaznacza
burmistrz Byrdy. (RA)

kadry

Dama z wyróżnieniem

Szczyrkowianka Dominika Kasińska została laureatką konkursu Lady D.
Województwa Śląskiego im. Krystyny
Bochenek. Wyróżnienie w kategorii
„Dobry start” odebrała podczas uroczystej gali w Katowicach.

Tytuł konkursu Lady D. stanowi
skrót angielskiego wyrażenia „Lady
Disabled”, czyli Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienia te są przyznawane tym
paniom, które pomimo zmagania się
z własną niepełnosprawnością z pozytywnym skutkiem wnoszą istotny wkład
w różnych obszarach życia.
Dominika Kasińska, znana szerszej publiczności z udziału w programie telewizyjnym „Down the Road.
Zespół w trasie”, jest doskonałym
przykładem, że niepełnosprawność
nie może odbierać kobietom prawa
do samorealizacji, poczucia spełnienia i osiągania prawdziwego sukcesu.
Jest ambasadorką akcji „Beskidy bez
barier”, której druga edycja ruszyła
w lipcu. Projekt ten, przy aktywnym
udziale szczyrkowianki, spełnia założenie integracji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, przyjaciół
i znajomych. (R)
lipiec 2021

gazeta
12 BESKIDZKA

Gmina Wilamowice

Hecznarowice w szuwarach

Takim dowcipnym hasłem pół setki dzieci z Hecznarowic pod nadzorem dorosłych określiła swoją wakacyjną wyprawę do Gib na Pojezierzu Augustowskim na
Suwalszczyźnie.
Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:
Z chęcią wspieramy tego rodzaju
sołeckie inicjatywy, skierowane
na dzieci i młodzież, na ich odpoczynek. To dla ich zdrowia, nie
tylko tego fizycznego, bardzo jest
potrzebne, zwłaszcza w tym czasie, gdy wychodzimy z zamknięcia
i ograniczeń pandemii.
Przyjechałem do nich z krótkimi
odwiedzinami, na miejscu przekonałem się, że dzieci dobrze się
bawią. W przeciwieństwie do

Zdjęcia: Mat. Rady Sołeckiej w Hecznarowicach

Burmistrz Marian Trela osobiście nagrodził uczestników pucharowych zawodów kajakarskich.

lipiec 2021

Niespodzianką okazała
się wizyta burmistrza Marian
Treli, który przyjechał na rozgrywane przez uczestników
zawody kajakarskie o Puchar
Burmistrza Wilamowic. Marian Trela nie tylko wręczył
nagrody, ale zafundował
wszystkim lody. W podziękowaniu od uczestników otrzymał pół setki własnoręcznie
wykonanych pocztówek z wakacyjnej wyprawy. – Akurat
wtedy pojawili się niezapowiedziani wizytatorzy z białostockiego kuratorium. Co cieszy,
to nasz obóz zdobył ich pełne
uznanie – mówi Beata Nycz.
Z funduszy gminnych został
opłacony transport, koszulki,
spływy i materiały plastyczne
oraz sportowe, resztę kosztów
pokryli sami uczestnicy. (R)

Zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego.
siu, aby zwiedzić te tereny.
Atrakcjami w tym wypadku
były rejs statkiem po Wigrach
z obowiązkowym zwiedzaniem klasztoru kamedułów,
zwiedzanie Białegostoku,

Jest gospodarz PSZOK-a
Gmina Wilamowice wyłoniła firmę, która w 2022
r. poprowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przyszłoroczne
opłaty za śmieci mieszkańcy
poznają jesienią.
W ostatnim czasie została wyłoniona firma, która
utworzy i będzie obsługiwać PSZOK dla całej gminy
Wilamowice, to miejscowy
wykonawca zadania – firma
ze Starej Wsi. Jak wyjaśnia
Marian Trela, burmistrz
Wilamowic, firma otrzyma
zapłatę niespełna 970 tys.
zł. W cenie uwzględniono utworzenie i obsługę
Punktu – 324 tys. zł, a także
zagospodarowanie przewidywanych 703 ton odpadów
komunalnych, wycenione na
ponad 645 tys. zł. – Z roku
na rok odpadów przybywa, niewspółmiernie do
powiększającej się liczby

dorosłych najwyraźniej nie przeszkadzały im upały, uczestnicy
byli pełni energii. Miałem okazję
wręczyć uczestnikom zawodów
kajakarskich nagrody i wyróżnienia. Opowiadali mi, co już
zwiedzili, ale chyba najcenniejszy był przede wszystkim zdrowy i
aktywny wypoczynek na świeżym
powietrzu, z dużym udziałem tak
nam teraz wszystkim potrzebnego ruchu. Tego typu inicjatywy
służą poprawie zdrowia naszych
najmłodszych mieszkańców, więc
cieszę się, że dzieci z Hecznarowic
miały taką możliwość.

mieszkańców, co musi mieć
odbicie w cenie – wyjaśnia
Marian Trela.
– Koszty w tej dziedzinie
ciągłe rosną, ale najgorsze
jest to, że w całej branży
brakuje stabilizacji. W skład
ceny wchodzi zbyt wiele
czynników, których wielkość
trudno dokładnie przewidywać z choćby dwuletnim
wyprzedzeniem – mówi
wiceburmistrz Stanisław
Gawlik. Chodzi m.in. o ceny
paliw po pandemii, ale też
różnego rodzaju opłaty za
końcowe składowanie śmieci, jakie będzie zmuszony
zapłacić odbiorca odpadów.
– Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja się wyklaruje na tyle,
że będzie można zaplanować
wydatki samorządu, a tym
samym gospodarstw domowych na ten dość kosztowny
składnik comiesięcznych ra-

Augustowa, Sejn. W samych
Gibach mieli okazję też zapoznać się z dramatyczną
historią tej krainy, istnieje tu
bowiem pomnik ofiar Obławy Augustowskiej.

chunków każdego mieszkańca – dodaje.
Dziś jeszcze trudno określić, ile każde gospodarstwo
zapłaci w przyszłym roku za
wywóz śmieci. Oprócz bowiem kosztów związanych
z utrzymaniem PSZOK, należy jeszcze uwzględnić ceny
odbioru śmieci z samych
domostw. W tym wypadku przetarg na wykonawcę
usługi w przyszłym roku
w Wilamowicach zostanie
rozstrzygnięty w okresie
wakacyjnym. Dzięki temu
będzie można przeprowadzić kalkulacje całościowych
kosztów gospodarki odpadami w gminie Wilamowice
i tym samym jesienią ustalić
stawki opłat na przyszły rok.
Zgodnie z przepisami,
całość gminnej gospodarki
odpadami musi się bilansować. Tylko w szczególnych
wypadkach można niedobory
finansowe pokrywać z budżetu gminy. (Łu)

Dużym przeżyciem dla młodych uczestników był rejs statkiem po jeziorze
Wigry.

Największą atrakcją wyprawy bez wątpienia była możliwość pływania do
woli wpław i na kajakach.

Park tradycji pisarzowskiej
Jeszcze podczas tych wakacji mieszkańcy
Pisarzowic będą mogli odpocząć w parku ze
starodrzewiem i całą potrzebną do relaksu infrastrukturą.

Park powstaje jako sieć brukowanych ścieżek,
wijących się pomiędzy drzewami: jesionami, modrzewiem, klonami, topolami, olszami czy tujami.
Część krzewów, kolidujących z koncepcją zagospodarowania, została wycięta, pojawią się za to
Zielony zakątek usytuowany jest za nowym nowe nasadzenia.
parkingiem domu kultury w Pisarzowicach, zaraz
Nie zabraknie ławek, podwójnych ławek
obok ogrodzenia szkoły. Graniczy z miejscowym przedzielonych stołem, mostków, wieczornepotokiem, toteż nawet tego dobroczynnego ele- go oświetlenia, a dla bezpieczeństwa również
mentu krajobrazu tutaj nie zabraknie. Starodrze- monitoringu. – Park został zaplanowany tak,
wie oczywiście tak szybko by nie powstało, na aby można było się tutaj przejść wśród zieleni,
Park Tradycji Pisarzowskiej z takimi licznymi a także odpocząć na ławce z dala od zgiełku.
drzewami, dającymi kojący cień, został wydzie- Jednocześnie ma informować o pisarzowskich
lony fragment rosnącej w tym miejscu zieleni.
tradycjach – wyjaśnia burmistrz Wilamowic
Marian Trela.
W parku staną bowiem cztery tablice z informacjami o historii miejscowości. Jedna przybliży
stroje regionalne, dwie poświęcone będą dawnym dworom miejscowej szlachty – Bulowskich
oraz Krzemieniów, czwarta przypomni o starym
kościele parafialnym, który doszczętnie spłonął
w latach 60. ub. wieku.
Urządzenia parku podjęło się pisarzowskie
Stowarzyszenie „Sokół”. Całość kosztować będzie ponad 200 tys. zł, z czego 95 proc. pozyskano
Brukowane alejki parku wić się będą w cieniu wśród z funduszy Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
drzew.
Bielska”. (Łu)

Foto: Mirosław Łukaszuk.

Wakacyjny wyjazd dla
dzieci zorganizowała już po raz
drugi Rada Sołecka w Hecznarowicach. Jak wyjaśnia Beata
Nycz, sołtys Hecznarowic
i kierowniczka wyprawy, podobnie, jak w tamtym roku,
tak i teraz chcieli oderwać
dzieci od otoczenia, które kojarzyło im się z zamknięciem
z powodu pandemii, stworzyć
im warunki do zdrowego wysiłku na świeżym powietrzu,
a przy okazji także zobaczenia kawałka Polski. Lipcowy
wyjazd trwał 11 dni, grupa
swoją stałą bazę rozbiła nad
jeziorem Pomorze w Gibach
w ciszy i pięknym otoczeniu
sosnowych lasów.
Największą atrakcją wyprawy bez wątpienia była możliwość pływania do woli wpław
i na kajakach. Organizatorzy
nie ograniczyli się jedynie do
najbliższego jeziora, ale urządzali spływy kajakowe pięknymi trasami Czarnej Hańczy
i Kanału Augustowskiego. Na
miejscu, w obozowisku nad
jeziorem, przygotowali dla
podopiecznych liczne zajęcia
plastyczne, sportowe i plenerowe kino.
Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wilamowice
załoga Wakacyjnych Odkrywców, czyli Hecznarowic
w szuwarach, dysponowała
autokarem. Toteż dzieci i młodzież skorzystali z pobytu
na Suwalszczyźnie i Podla-
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Coraz bliżej przedszkola
Zakończyła się przebudowa ulicy Agrestowej w Mesznej. To o tyle dobra wiadomość dla mieszkańców
gminy Wilkowice, że wspomniana inwestycja ma istotny związek z zaplanowaną budową nowego
przedszkola.
Wczesną wiosną rozpoczęło się zadanie obejmujące szeroko zakrojone prace,
zwłaszcza w rejonie skrzyżowania ul. Agrestowej z ul.
Szczyrkowską. W okresie
kilku miesięcy wykonano
odwodnienie ul. Nadszkolnej, terenu szkoły wraz z jej
nowo budowaną częścią, zaprojektowanego przedszkola
oraz ul. Szkolnej. Inwestycja
prowadzona była również na
odcinku około 100 metrów
ul. Agrestowej. Wzdłuż niej
powstało utwardzone pobocze, indywidualne zjazdy
do posesji oraz miejsca postojowe na nowym parkingu
wraz z chodnikiem od strony przedszkola.
Przywołane prace są o tyle
ważne, że kompleksowo wpisują się w koncepcję budowy
zupełnie nowego przedszkola w centrum Mesznej. Jego
powstanie możliwe będzie
wobec pozyskania przez
Gminę Wilkowice pokaźnego
dofinansowania na poziomie
6 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Przy wkładzie
własnym z gminnego budżetu szacuje się koszt realizacji
inwestycji na ok. 10 mln zł,
co szczegółowo określone
zostanie w następstwie przetargu.

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Systematyczny rozwój naszej
gminy na wielu różnych płaszczyznach nie pozostaje bez
wpływu na liczbę jej mieszkańców. Ścisły z tym związek
ma rosnące zapotrzebowanie

Nowe przedszkole powstanie przy ul. Szczyrkowskiej
w niedalekim sąsiedztwie istniejącego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.
W jego budowie wykorzystana

będzie naturalna rzeźba terenu
w postaci spadku w kierunku
ul. Agrestowej, co pozwoli na
harmonijne wkomponowanie
w górski krajobraz. Przedszkole wokół zagospodarowane

Inwestycyjne półrocze
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pozostaje największą z obecnie realizowanych inwestycji w gminie Wilkowice. Na dobre ruszyły już prace związane
z wykonaniem dwóch przepompowni, które są niezbędne, by podłączyć do
zbiorczej sieci kolejne budynki mieszkalne zlokalizowane w Wilkowicach.
Na bieżące półrocze zaplanowany
został także szereg innych działań
o charakterze inwestycyjnym. Na
odnotowanie w tym względzie
zasługują m.in.:
 budowa Sezonowego Centrum
Edukacji Ekologicznej oraz tras

edukacyjno-dydaktycznych w
ramach projektu „Rewitalizacja
przestrzeni nadbrzeżnej potoku
Białka w Bystrej” – 1 171 202,44 zł
 działania przyrodnicze w ramach projektu „Rewitalizacja
przestrzeni nadbrzeżnej potoku

zostanie w sposób w pełni
funkcjonalny z dużą ilością
zieleni, co wesprze integrację
dzieci z naturą, wpływając zarazem na wyjątkową atmosferę
projektowanego miejsca.

Sam obiekt składał się będzie z dwóch kondygnacji.
Górna przeznaczona zostanie na
pobyt dzieci w sześciu oddziałach. Sale pomieszczą łącznie
150 przedszkolaków w dwóch
skrzydłach budynku, połączonych przeszklonym holem
zawierającym szatnię i z wido-

Białka w Bystrej” – 728 100 zł
 opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID oraz
pełnieniem nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji zadania „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej”
– 86 100 zł
 budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach
– 196 900 zł
 opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla za-

dania „Budowa łącznika ul. J.Fałata
i Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka” – 104
550 zł
 opracowanie dokumentacji
kosztorysowo-projektowej dla
zadania „Budowa pętli autobusowej ul. Wyzwolenia w Wilkowicach,
obręb Huciska” – 65 190 zł
 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektów koncepcyjnych dla zadania:
„Budowa/rozbudowa/przebudowa
dróg gminnych Ul. Do Lasku, Do

na nowoczesną infrastrukturę. W szczególności tyczy się
to oświaty, a co za tym idzie
najmłodszego pokolenia. Projekt nowego przedszkola to
inwestycja, która ma w swoim
zamierzeniu przyczynić się do
harmonijnego wychowania
dzieci, co możliwe będzie
również poprzez zapewnienie
im odpowiednich warunków
w najwcześniejszych etapach
edukacji. Nowa placówka,
będąca następstwem zaangażowania samorządu w pozyskiwanie środków zewnętrznych z
przeznaczeniem na inwestycje,
idealnie wychodzi więc wspomnianym wyzwaniom i oczekiwaniom naprzeciw.
kiem na scenę plenerową oraz
ogród. Blok sal uzupełniony
będzie o specjalne pomieszczenia do zajęć wspierających
rozwój maluchów zgodnie z potrzebami. Kondygnacja dolna
spożytkowana zostanie z kolei
na obsługę placówki oraz jej
administrację. (MA)

Boru, Sosnowej, Wspólnej, Spacerowej, Sportowej wraz z budową
zintegrowanego układu szlaków
rowerowych” – 52 890 zł
 dostawa maszyny śnieżnej do
utrzymania tras narciarstwa biegowego – 469 614 zł
 termomodernizacja oraz remont budynku gminnego w Bystrej
przy ul. Fałata 2H – 1 099 715,01 zł
 opracowanie projektu technicznego na rozbudowę OSP Bystra
wraz z budową placu biesiadnego
– 28 460 zł

AKTYWNIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Pozytywny efekt przyniosły
prowadzone w ostatnich latach starania o to, aby budynek dworca kolejowego
Wilkowice-Bystra został przekazany Gminie Wilkowice.

Z nowego i atrakcyjnego
miejsca mogą już korzystać
mieszkańcy Bystrej, ale i całej
gminy Wilkowice.
„Strefa promocji aktywności na świeżym powietrzu
w Bystrej” – to zadanie, które
zrealizowane zostało przez
Klub Sportowy Bystra z myślą
o lokalnej społeczności. Główny jego element stanowiło
utworzenie siłowni plenerowej
przy ulicy Bliskiej w Bystrej,
a więc na atrakcyjnym terenie
tuż przy rzece Białce.
Nowe miejsce służące
rekreacji składa się z kilku
urządzeń do ćwiczeń. Jest tu
orbitrek dla biegaczy, ławeczka z myślą o trenowaniu mięśni
pleców, wahadło wpływające
pozytywnie na talię czy wioślarz i drabinka dla wzmocnienia nóg. Stanęły tu również
ławeczki, które umożliwiają
komfortowy odpoczynek,
a także tak potrzebne elementy wyposażenia, jak stojak na
rowery i kosze na śmieci.

Dokładnie 9 czerwca 2021
roku nastąpiło przekazanie
na rzecz samorządu prawa
użytkowania wieczystego
obiektu. Dotyczy to zarówno
samego budynku dworca kolejowego, jak też części pasa
drogowego ul. Dworcowej. –
To zwieńczenie długoletnich
starań, które w ostatnim czasie
przyniosły znaczący przełom.
Będziemy teraz zabiegać o to,
aby dworzec zmienił swoje oblicze i był miejscem,
z którego nasi mieszkańcy
będą dumni – mówi wójt Janusz Zemanek.
Przypomnieć warto, że
pierwsze oficjalne porozumienie w sprawie przekazania
dworca w gminne użytkowanie
zostało zawarte już w 2016 r.

FOTO: MAT. UG WILKOWICE

Dworzec w użytkowaniu wieczystym

Jednak, w związku ze zmieniającymi się przepisami
i koniecznością dokonywania
szerokich uzgodnień, dokument ten był kilkukrotnie modyfikowany. Równocześnie
przedłużały się prace obejmujące podziały geodezyjne oraz
ustanawianie prawa służebności przesyłu mediów w pasie
drogowym ul. Dworcowej.
Dopiero uzyskanie odpowiedniej zgody na szczeblu ministerialnym, a w ślad za tym
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zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, doprowadziło do
podpisania aktu notarialnego.
Gmina Wilkowice otrzymała budynek dworca oraz część
pasa ul. Dworcowej nieodpłatnie. – Zobowiązaliśmy się jednak do zapewnienia około 10
procent powierzchni obiektu na
miejsce służące obsłudze pasażerów. Docelowo umieszczone
będą w tej części sanitariaty
oraz poczekalnia – dodaje wójt
gminy. (UG)

Jak podkreśla wójt gminy
Wilkowice Janusz Zemanek,
stworzenie tego rodzaju miejsca zostało wcześniej dobrze
przemyślane. – Doskonale
zdajemy sobie sprawę, że
wskazane i potrzebne jest aktywne spędzanie czasu przez
naszych mieszkańców w różnym wieku. Stąd pomysł, aby
wybudować siłownię, która
będzie chętnie użytkowana
w razie sprzyjającej aury –
mówi wójt.
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Wspomniane już zadanie przeprowadzone zostało
przez klub z Bystrej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność z przeznaczeniem na opracowanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej.
Strefa zyska niebawem
drewniany stelaż, na którym
umieszczona będzie mapa sołectwa wraz z jego najważniejszymi atrakcjami. (MA)
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W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach znacząco zmieni swoje
oblicze jedna z sal. Zostanie
dostosowana do prowadzenia
przedsięwzięć interaktywnych, a jej funkcjonalność
umożliwi wartościowe działania na rzecz środowiska dla
całego regionu.

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

Projekt, który na mocy zawartej umowy dofinansowany
będzie częściowo ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zakłada stworzenie Sali
Strategicznych Gier Leśnych
(SGL). Miejsce to zostanie
wykorzystane podczas konferencji i spotkań roboczych, narad techniczno-gospodarczych,
szkoleń i warsztatów, spotkań
z samorządowcami, przedstawicielami organizacji społecz-
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nie Urzędu Gminy, a o zasadności jego utworzenia może
świadczyć fakt znacznego
zainteresowania mieszkańców przy okazji wydarzenia
w amfiteatrze.
„Czyste Powietrze” to
program skierowany do
osób będących właścicielami
i współwłaścicielami domów
jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.
Okres wdrażania przyjęto na
lata 2018-2029, a dotacje są
udzielane za pośrednictwem
Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne
założenia programu skupiają się wokół ograniczenia
i zminimalizowania emisji
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z domów
jednorodzinnych, ochrony
środowiska oraz efektywnego
zarządzania energią poprzez
wymianę starych pieców
i kotłów na paliwo stałe. Dotacja może wynosić nawet
37 tys. zł z przeznaczeniem
m.in. na zakup bądź wymianę
źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej, wentylację
mechaniczną z odzyskiem
ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę
drzwiową i okienną, przygotowanie dokumentacji. (RED)

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach p.o.
dyrektora Damian Sieber oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach Tomasz Bednarek podpisali umowę dotacji,
która pozwoli na dofinansowanie zadania utworzenia Sali Strategicznych
Gier Leśnych.
nych, nauczycielami, dziećmi
i młodzieżą.
Nieodzownym elementem
sali będą gry jako specjalnie
opracowane scenariusze, które
pozwolą uczestnikom samodzielnie dokonywać wyboru
różnych strategii dotyczących

zarządzania środowiskiem i zachowań człowieka w kontekście
i z uwzględnieniem zachodzących w przyrodzie zmian.
Dotyczy to przede wszystkim
zadań i roli leśnika w związku
z troską o prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Warsztaty i konkurs

Foto: Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle

Gmina Istebna jest kolejną w naszym regionie, która
uruchamia specjalny punkt
konsultacyjno-informacyjny
dla mieszkańców. Będzie
można się w nim dowiedzieć
wszystkiego co najważniejsze
odnośnie programu „Czyste Powietrze”.
W sobotę 10 lipca przy
amfiteatrze „Pod Skocznią”
w Istebnej miało miejsce
uroczyste podpisanie porozumienia w zakresie wspólnej
realizacji działań proekologicznych. W wydarzeniu tym
udział wzięli m.in. prezes
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek
oraz jego zastępca Adam
Lewandowski, wójt gminy
Istebna Łucja Michałek oraz
gościnnie wiceminister rodziny i polityki społecznej
Stanisław Szwed.
Wobec podjętej współpracy Gmina Istebna będzie
wspomagać swoich mieszkańców w procesie składania wniosków o uzyskanie
dofinansowania z programu
„Czyste Powietrze” oraz
dokonywać ich wstępnej
weryfikacji. Ułatwi to mieszkańcom dostęp do programu,
docelowo usprawni również
proces jego wdrażania. Punkt
funkcjonował będzie na tere-

Foto: Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Strategiczne gry leśne

Czyste Powietrze
dla mieszkańców

Na niezwykle ważną dla
środowiska rolę pszczół
wskazuje Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle.
W placówce przeprowadzone zostały pożyteczne
warsztaty, a obecnie trwa
konkurs, w którym każdy
chętny może wziąć udział.

Domki dla pszczół murarek, woskowijki, torby
w pszczele wzory, naturalne
kosmetyki na bazie miodu,
zawieszki z wosku pszczelego czy obrazy „nicią malowane” – to tylko niektóre dzieła
tworzone pod okiem Małgorzaty Masłowskiej-Bandosz

w trakcie realizowanych
warsztatów w wiślańskim
Centrum Edukacji Ekologicznej. Praktyczne zajęcia
bardzo wciągnęły zwłaszcza
młodych uczestników. Także
ci nieco starsi z uwagą przysłuchiwali się prezentacji
o społecznym życiu pszczół,

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Aplikacja „zasymuluje” zmiany
w długim czasie w środowisku
naturalnym, pokazując uczestnikom konsekwencje wybranych strategii, zachowań, itd.
Uczestnicy będą grali w grupach (maksymalnie
czterech), a wyniki zostaną
zaprezentowane na ekranach
projekcyjnych. Dodatkowo
w gry będą wplecione prezentacje różnych zjawisk przyrody, gatunków roślin, zwierząt
z efektem trójwymiarowym
poprzez wyświetlanie jednocześnie na dwóch ekranach,
gdzie duży ekran będzie tłem,
a mały hologramem.
Salę będzie można w przyszłości doposażyć w urządzenia
rejestrujące dla przekazywania
ich zwiedzającym drogą elektroniczną. W tym celu projekt
zakłada zakup urządzeń multimedialnych służących realizacji
zadania oraz możliwość dokładania innych funkcjonalności
na miarę takich potrzeb. (WF)

ich zwyczajach, a przede
wszystkim znaczeniu w gospodarce człowieka. Podobnie będzie zapewne podczas
kolejnych warsztatów, które
będą w placówce w Wiśle kontynuowane.
Do 15 września potrwa
z kolei konkurs „Najpiękniejszy przyczółek dla pszczółek”.
Jego założenie skupia się wokół stworzenia przyjaznego
zakątka dla owadów zapylających, wykonania jego zdjęcia
i przesłania na adres e-mailowy: cee@wisla.pl. – Miejsce
takie to co najmniej pięć różnych roślin nektaro- i pyłkodajnych zasadzonych na balkonie,
tarasie, ogródku lub innym terenie zielonym – podpowiadają
przedstawiciele CEE w Wiśle.
Wspomniane projekty
dotyczące pszczół są częścią
kampanii informacyjno-edukacyjnej, która dofinansowana
została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. (MA)
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Termomodernizacja i oszczędności

Przeprowadzona przed dwoma laty kompleksowa termomodernizacja
strażnicy w Wieszczętach w gminie Jasienica sprawiła, że z obiektu może
teraz korzystać wiele grup społecznych i lokalnych stowarzyszeń z tej
miejscowości.

Beskidy wysprzątane
To już finał akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021”.
Ostatnim celem grupy zbierającej zalegające odpady
były szlaki prowadzące na
Hrobaczą Łąkę.
Po zorganizowanych wyprawach w podobnym celu,
jakie odpowiednio w maju
i czerwcu odbyły się na

Klimczok oraz Babią Górę,
bielski oddział Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego
zaprosił wolontariuszy w rejon Hrobaczej Łąki. Udziału
w akcji podjęło się łącznie aż
129 osób, w tym liczne grono dzieci i młodzieży, m.in.
ze szkół w Chrzanowie oraz
placówek z Międzyświecia,
Oświęcimia, Kęt i Żywca.

www.gazetabeskidzka.pl

właśnie gminy wymagają od
swoich mieszkańców, aby
wymieniali stare, kopcące
piece na ekologiczne. Termomodernizacje stopniowo
przeprowadzane przez lata
sprawiły jednocześnie, że już

Foto: Mirosław Łukaszuk

Szkoła w Hecznarowicach to jeden z ostatnich obiektów w gminie Wilamowice, który nie przeszedł jeszcze termomodernizacji.
nych – wyjaśnia burmistrz
Wilamowic Marian Trela.
Samorządowcy Ziemi
Bielskiej podkreślają, że ekologiczne remonty przynoszą
jednocześnie duże korzyści
ekonomiczne i estetyczne.
W gminie Bestwina na ukończeniu jest termomodernizacja
przedszkola w Janowicach,
przeprowadzona kosztem ok.
1 mln zł z pieniędzy WFOŚiGW i budżetu Gminy, m.in.
pod okiem konserwatora zabytków ze względu na historyczną
wartość części obiektu. Efekt
widać na zdjęciu.
Przed kilku laty z kolei
gruntownej termomodernizacji poddano wielki kompleks
oświatowy w Bestwince.
Prace nie dość, że przyniosły wymierne oszczędności,
to zdecydowanie poprawiły

Termomodernizacja przedszkola w Janowicach to nie tylko oszczędności na
energii, ale również podniesienie estetyki w przestrzeni centrum miejscowości i całej gminy Bestwina.

Swoich członków zmobilizowało także Koło PTT w Kozach.
Co ciekawe, śmieci wcale nie zalegało tak dużo,
jak można się było tego
spodziewać. To świadczyć
może o rosnącym poziomie
świadomości ekologicznej,
zwłaszcza potrzebie segregowania śmieci i składowania
ich wyłącznie w miejscach
do tego przeznaczonych.
Odpady zebrane podczas

szczytnej inicjatywy w ostatnią sobotę czerwca zostały
zabezpieczone w workach,
a następnie zwiezione z Hrobaczej Łąki.
Sumując wszystkie zbiórki
wpisujące się w akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021”,
w jubileuszowej 10. jej odsłonie uczestniczyło niemal
pół setki osób. Pozwoliło to
uprzątnąć malownicze przyrodniczo zakątki z ponad 3,5
litrów odpadów. (MA)

estetykę tego największego
obiektu w miejscowości, nadając całemu otoczeniu korzystny wygląd. – Po wydaniu
ok. 10 mln zł na termomodernizacje obiektów publicznych
w ostatnich latach, pozostała
nam już tylko jedna strażnica,
którą chcemy wyremontować
w przyszłym roku. To wiele
wymiernych korzyści dla całej
społeczności gminnej. Warto je
przeprowadzać także w mniejszym wymiarze, w budynkach
prywatnych – mówi wójt gminy Bestwina Artur Beniowski,
zwracając uwagę, że coraz częściej pojawia się tego rodzaju
wsparcie ze strony różnych
instytucji, w tym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Mirosław Łukaszuk

Foto: PTT Koło w Kozach

poważnych remontów. Tak
m.in. uznano w gminie Jasienica, gdzie przed dwoma laty
przeprowadzono kompleksową
modernizację jednej szkoły,
dwóch filii Gminnego Ośrodka Kultury oraz trzech strażnic
OSP. Właściwie wszystkie te
obiekty mają charakter wielofunkcyjny, służą wielu grupom
społecznym w tych miejscowościach. Toteż remonty poprzez
stworzenie odpowiednich
warunków spotkań znacznie
przyczyniły się do integracji
lokalnych środowisk mieszkańców.
Samorządowcy zwracają
także uwagę, że ekologiczne
termomodernizacje znacznie
poprawiają wizerunek miejscowości. To ważne, gdy to

tylko pojedyncze komunalne
obiekty stanowią obciążenie
dla środowiska.
W gminie Wilamowice
do takich budynków należy
szkoła w Hecznarowicach,
która termomodernizację
przejdzie właśnie w te wakacje. Już wcześniej przeprowadzono ją w sali gimnastycznej
w tej szkole, dlatego teraz
wartość prac wyniesie ok.
200 tys. zł. Rozpoczyna
się również kosztem 2 mln
zł modernizacja strażnicy
w Dankowicach. Po ich zakończeniu pozostanie tylko do remontu biblioteka
w Hecznarowicach. – W ciągu ostatnich lat poddaliśmy
termomodernizacji blisko
20 obiektów, obok środków
z własnego budżetu wykorzystując przy tym przede
wszystkim pieniądze z WFOŚiGW oraz programów unij-

Foto: Mirosław Łukaszuk

W wielu gminach w regionie południowym województwa śląskiego większość
budynków użyteczności publicznej i tych należących
do samorządów termomodernizacje ma już za sobą.
To dość obszerne pojęcie,
obejmuje najczęściej wymianę ogrzewania na oszczędne
i ekologiczne, administratorzy
głównie pozbywają się starych
kotłów węglowych, zastępując je bardziej przyjaznymi
dla środowiska paleniskami
gazowymi. To również całość
prac związanych z ociepleniem budynku, ścian, stropów,
dachów, wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej. To
ważne zwłaszcza w przypadku
budownictwa sprzed kilku dekad, gdy przy wykorzystaniu
wtedy materiałów najmniej
liczono się z ich właściwościami izolującymi.
Warto zwrócić też uwagę, że dla wielu samorządów
przeprowadzenie samej termomodernizacji to okazja do
poprawy również innych elementów obiektów, decydujących o ich stanie technicznym,
np. instalacji elektrycznej czy
wodno-kanalizacyjnej. Choć
dodatkowe prace podnoszą
koszt modernizacji, to jednocześnie sprawiają, że przez
kolejnych kilkadziesiąt lat
budynki użyteczności publicznej nie będą wymagały

Foto: Mat. UG Jasienica

Kompleksowe termomodernizacje to nie tylko korzyść dla środowiska, ale także podniesienie stanu technicznego obiektów oraz oszczędności w ich eksploatacji
– mówią samorządowcy powiatu bielskiego.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja
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zdrowie

Jak skutecznie przejść rehabilitację?
Droga od urazu do pełnego wyzdrowienia potrafi być długa i wyboista. Kluczowa ku temu jest odpowiednio prowadzona rehabilitacja. Gdzie jednak skierować się po pomoc dokładnie taką, jakiej potrzebujemy? Co zrobić, żeby oszczędzając nieco czasu i pieniędzy zatroszczyć się o własne zdrowie? Także z tymi
pytaniami trafiamy do Centrum Fizjoterapii i Treningu Biernat w Bielsku-Białej – dr Urszuli Biernat, fizjoterapeutki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z
pacjentami.
Do kogo pacjent powinien skierować się po pomoc w przypadku
ostrego urazu jak np. skręcenie
stawu skokowego?
Z tego typu urazem można zgłosić
się do fizjoterapeuty, który powinien
potrafić wykluczyć złamanie, a w razie wątpliwości skierować pacjenta
na badanie rentgenowskie. Jest to korzystne nie tylko ze względów ekonomicznych, ale i czasowych, docelowo
przyspiesza również okres powrotu
do pełnej sprawności. Mowa tu oczywiście o urazach „lekkich”, które nie
wymagają ostatecznie interwencji chirurgicznej.
Jak powinna zachować się osoba
z poważniejszym urazem?
W przypadku ciężkich urazów,
gdzie planowany jest zabieg, warto
się do niego dobrze przygotować.
Bardzo rzadko zabiegi wykonuje się
w pierwszych dobach po urazie, to ze
względu na istniejący stan zapalny.
W odpowiednim przygotowaniu się
do zabiegu pomoże fizjoterapeuta.
Opowie o tym, czy można obciążać
dany staw, jak zadbać o jego ruchomość, które mięśnie można bezpiecznie ćwiczyć i nauczy czynności, które
przez jakiś czas trzeba będzie wykonywać w nieco odmienny sposób, jak
np. wstawanie z łóżka czy chodzenie
po schodach. Takie przygotowanie
do zabiegu jest ważne, bo bardzo
usprawnia dalszy proces leczenia.
Jakie zabiegi fizjoterapeutyczne są
najbardziej korzystne dla osób po

inaczej. Doniesienia z krajów Europy
Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych wykazują, że fizykoterapia nie
jest niezbędna w procesie leczenia,
a wręcz może przedłużyć w czasie
proces gojenia tkanek. Zalecają jako
podstawę leczenia odpowiednio dobrany ruch, który od zarania dziejów
uważany jest za najlepsze „lekarstwo”.
Ruch oraz kontrolowany docisk,
wspomagają „odżywienie” w stawie,
co ma z kolei dobroczynny wpływ na
procesy gojenia.
Sporo osób po zabiegach ortopedycznych trafia na rehabilitację
kilka miesięcy później. Jaki jest
najlepszy moment na wdrożenie
procesu fizjoterapii?
Najlepiej zacząć jest – jak już
wspomniałam – jeszcze przed samym
zabiegiem. A po nim bezsprzecznie
kluczowe są pierwsze tygodnie. Im
później pacjent trafi na rehabilitację,
tym trudniej osiągnąć pożądany efekt.
Z doświadczenia obserwuję, że często
pacjenci trafiają do nas późno. Powód?
Ten głównie się przewijający, to...
oczekiwanie na termin wizyty w kolejkach NFZ. Jest wiele gabinetów fizjoterapeutycznych, które praktycznie „od
ręki” zaopiekują się pacjentem. Wiąże się to oczywiście z koniecznością
wizyty prywatnej. Ale czy zdrowie
w jakikolwiek sposób można wycenić?
operacjach np. na stawie kolanowym?
Lekarze dosyć chętnie kierują pacjentów na zabiegi fizykalne, a pacjen-

ci – zwłaszcza ci w starszym wieku
– są już tak bardzo do nich przyzwyczajeni, że nie mają wyobrażenia
o tym, iż fizjoterapia może przebiegać

Co z osobami, które uważają, że
na rozpoczęcie rehabilitacji jest za
wcześnie, bo operowane miejsce
powoduje ból?

Fizjoterapeuci powinni działać
tylko i wyłącznie w porozumieniu z pacjentem. Czasami wejście
w próg bólowy jest konieczne, ale
pacjent powinien czuć się mimo
wszystko w miarę możliwości komfortowo. Czasami trzeba po prostu
przebrnąć ten trudny moment z bólem, aby później było łatwiej. Nie
można zapominać, że radzenie sobie
z bólem jest kwestią bardzo indywidualną.
A co z pacjentami, u których nie
było urazu, a pojawił się nagły ból
uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie? Wizyta u fizjoterapeuty?
To moim zdaniem najtrudniejsza
i najciekawsza grupa pacjentów.
Fizjoterapeuta z doświadczeniem
powinien rozwikłać zagadkę powodu powstania bólu, którą najczęściej jest błędny nawyk ruchowy
codziennie powtarzany, np. ustawienie ekranu komputera po jednej stronie powoduje skręcenie
tułowia, co może skutkować bólem
promieniującym w obrębie szyi,
barku lub łopatki. Masaż u takiej
osoby nie spowoduje pozytywnych
zmian lub będą one bardzo krótkotrwałe. Należy skupić się na przeprowadzeniu dogłębnego wywiadu,
znalezieniu przyczyny powstania
bólu i korekcie wzorca. Cały proces
likwidowania bólu przyspieszają
ćwiczenia, które winny być nakierowane na odpowiednie grupy mięśniowe.

REKLAMA

Innowacyjne Centrum Fizjoterapii & Treningu
pod kierunkiem dr Uli Biernat

STAWIAMY NA RUCH!

Miejsce Zdrowia i Sportu By Bogunia „Intoku”
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 17 (z bezpłatnym parkingiem)
e-mail: biernat.fizjo@gmail.com; tel. 668 296 417
biernatfizjoterapia

 leczenie po operacjach i urazach
 prewencja urazów w różnych dyscyplinach sportowych
 przygotowanie do zwiększonego wysiłku fizycznego
 masaż sportowy łączony z terapią manualną

NOWOŚĆ NA BIELSKIM RYNKU
FIZJOTERAPEUTYCZNYM!
 analiza techniki biegu pod kątem fizjoterapeutycznym
 kompleksowa ocena postawy ciała z korektą błędnych nawyków
i wzorców ruchowych
 indywidualny zestaw ćwiczeń opracowany na podstawie
przeprowadzonych badań
lipiec 2021

Doktor Ula Biernat:
 absolwentka AWF w Poznaniu – w
2016 roku uzyskała stopień Doktora w
zakresie rehabilitacji ruchowej
 doświadczenie w pracy z wieloma
znanymi sportowcami, jak m.in. Paweł
Zagumny, Łukasz Kadziewicz, Dawid
Konarski, Artur Szalpuk, Andrzej Wrona czy Agnieszka Bednarek

 współpracowała z uzdolnioną siatkarsko młodzieżą w ramach programu SOS pod patronatem Polskiego
Związku Piłki Siatkowej, jak również
zapewniała opiekę fizjoterapeutyczną zawodniczkom Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Szczyrku
 współtwórczyni i prowadząca cykl
szkoleń dla fizjoterapeutów i trenerów „Movement Strategy”
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