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BezPŁATNe PiSMO PrOMOcYJNe

KIBICe ZaWSZe WIernI

WSPólne POrZądKI

Jaworzanie sprzątali tereny zielone

Euro z wielkimi emocjami

FOTO: GOsIA KRzEMpEK/MAT. ORGAnIzATORów

W Kozach mieszkańcy stęsknieni spotkań po miesiącach pandemii kibicowali w pierwszym meczu biało-czerwonych na Euro 2020. Atmosfera była wspaniała,
szkoda natomiast, że nie pomogła naszym piłkarzom
w osiągnięciu korzystnego wyniku.
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STraŻaKOM I MIeSZKańCOM
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W Łazach powstanie wielofunkcyjny budynek
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dUŻO CHŁOdneJ WOdY
Wystartował sezon kąpielowy

MaŻOreTKI graCJI Z róŻaMI
FOTO: słAwOMIR LEwczAK/MAT. UG BEsTwInA

Pierwsze publiczne występy po długiej przerwie
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nOWY dOM dZIeCKa

FOTO: MAT. AKAdEMIA MAżORETEK „GRAcJA”

FOTO: MAT. sTAROsTwA pOwIATOwEGO

Przygotowanie do samodzielności
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aktUalNOŚcI

Stosowana w Szpitalu Pediatrycznym hipotermia terapeutyczna nie tylko pozwala
zwiększyć szanse przeżycia noworodków, wymagających tej
formy pomocy medycznej, ale
także zmniejsza u nich ryzyko
niepełnosprawności. To jedyna placówka służby zdrowia
w Bielsku-Białej i na Podbeskidziu, która wykorzystuje tę
metodę do leczenia małych pacjentów.
Hipotermia terapeutyczna to
metoda ochrony ośrodkowego
układu nerwowego u dzieci z objawami encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej, będącej
efektem niedotlenienia okołoporodowego. To groźne zaburzenie
neurologiczne, które może doprowadzić do niepełnosprawności lub
nawet śmierci. Obecnie w medycynie stosowane są dwie metody
leczniczego chłodzenia małych
pacjentów. Pierwsza z nich to
selektywne chłodzenie głowy
(SHC), a druga to chłodzenie całego ciała (WBC).
Metoda druga z uwagi na stan
zdrowia pacjenta po zakończeniu
leczenia uznawana jest za metodę
lepszą. Leczeniu hipotermią poddać można noworodki urodzone

FOTO: MAT. szpITALA pEdIATRycznEGO

HIPOTerMIa na raTUneK nOWOrOdKOM

lek. med. Anna Merak prezentuje specjalistyczny aparat do hipotermii terapeutycznej.
już w 36. tygodniu ciąży, które
spełniają medyczne kryteria zastosowania takiej metody. Warunkiem
jest jednak to, aby od porodu do
rozpoczęcia tego typu leczenia nie
upłynęło więcej niż 6 godzin. Innymi słowy hipotermię należy zastosować w jak najkrótszym czasie
po porodzie.
Szpital Pediatryczny jest
obecnie jedyną placówką na Podbeskidziu, wykorzystującą hipotermię do leczenia noworodków,
w dodatku stosującą bardziej
wskazaną metodę WBC, czyli

chłodzenia całego ciała. W tym
celu personel wykorzystuje specjalistyczny aparat do hipotermii
terapeutycznej. Co więcej, dzięki temu, że dziecięca placówka
medyczna z Bielska-Białej dysponuje karetką neonatologiczną,
dzieci urodzone w okolicznych
szpitalach mogą być dowożone
na leczenie specjalistycznym
transportem w krótkim czasie po
porodzie. A w tym przypadku
czas odgrywa bardzo istotną rolę,
co jest nie bez znaczenia biorąc
pod uwagę fakt, że alternatywą są

położone znacznie dalej śląskie
ośrodki kliniczne.
– Hipotermia terapeutyczna
może spowodować przejściowe
zaburzenia oddechowe czy też
kardiologiczne, dlatego w Szpitalu
Pediatrycznym zapewniamy noworodkom, leczonym tą metodą, nadzór kardiologiczny i neurologiczny
oraz możliwość stałego monitorowania stanu zdrowia na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Noworodków i Dzieci.
Z naszych obserwacji wynika,
że hipotermia nie tylko zwiększa
szanse przeżycia noworodków, ale
także podnosi prawdopodobieństwo
prawidłowego stanu neurologicznego i dalszego rozwoju – mówi lek.
med. Anna Merak, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Noworodków i Dzieci Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Dodaje, że w tym roku Szpital
Pediatryczny opuściły noworodki
urodzone w tak zwanej „ciężkiej
zamartwicy”, którym zastosowanie hipotermii terapeutycznej
wraz z zaawansowanym leczeniem na Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Noworodków
i Dzieci pozwoliło przeżyć, a także
poprawiło ich funkcje neurologiczne, zmniejszając ryzyko niepełnosprawności. (Sh)

nOWY PIeC
I SUPerPaTelnIe
Piec, w którym potrawy przyrządzane są
na parze, czy multipatelnia, która pozwala nie
tylko smażyć, ale i piec, to niektóre utensylia
kuchenne, jakie mają od niedawna panie z Koła
Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu.
Koło wystąpiło o warte 14 tys. zł dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” za pośrednictwem Rejonowego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. Pieniądze pozwoliły na
zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą i 10 pojemnikami, multipatelnię, na której
można przyrządzić nawet pizzę, maszynkę do
mielenia mięsa, termos do transportu żywności,
trzy wielkie garnki stalowe wysokiej jakości
i zestaw mniejszych garnków, dwa kociołki
elektryczne, mikser, warnik na wodę i podstawę pod garnki.
Jak mówią gospodynie, tylko czekają na
okazję, aby teraz, po zelżeniu pandemii, na
jakiejś gminnej imprezie wykorzystać ten nowoczesny sprzęt. Urządzenia trafiły do Domu
Gminnego „Pod Harendą”, który służy miejscowym organizacjom społecznym. I panie zapowiadają, że wszystkie organizacje non profit,
będą w tym miejscu mogły z ich sprzętu korzystać. – Panie angażują się w życie społeczne
Jaworza, wspierają nas w różnych wspólnych
akcjach, cieszę się więc, że będą miały jeszcze większe możliwości zaprezentowania nam
swoich umiejętności przygotowywania smacznych i zdrowych posiłków – mówi Radosław
Ostałkiewicz, wójt Jaworza. (R)

REKLAMA

zAMówIEnIE REALIzOwAnE w RAMAch pROJEKTU pn. „wzROsT KOnKUREncyJnOŚcI I UTRzyMAnIE MIEJsc pRAcy
dLA hOTELU nA BłOnIAch pOpRzEz MOdERnIzAcJę I dOpOsAżEnIE OBIEKTU”, w RAMAch dzIAłAnIA 3.2 RpO wsL nA LATA 2014-2020.

BEZPIECZNY HOTEL/
REZERWACJA BEZKONTAKTOWA
Szukasz bezpiecznego Hotelu
zapraszamy do Hotelu na Błoniach***
Tylko u nas:
 Możliwość rezerwacji
z każdego urządzenia przez Internet
 Indywidualna karta magnetyczna
do pokoju dostępna w aplikacji
 Rezerwacja, płatność
i rozliczenie online
Zapraszamy do rezerwacji!

HOTEL NA BŁONIACH
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 25 00,
recepcja@hotelnabloniach.pl

W przyszłym roku w byłym
ośrodku zdrowia w Mazańcowicach rozpocznie działalność
Klub „Senior+”. Dofinansowanie na jego utworzenie
pozyskał wójt Janusz Pierzyna z funduszy Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej.
W poniedziałek 31 maja wójt
Janusz Pierzyna gościł wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda. Minister
przekazał promesę na 200 tys. zł
na utworzenie Klubu „Senior+”.
– Dziękujemy za to wsparcie. W naszej gminie mieszka
sporo osób starszych, już na
emeryturze, które cały czas
zachowują witalność i życiową energię. Ich własny klub
będzie miejscem, gdzie spotkają osoby z podobnymi zainteresowaniami, gdzie będą
mogli oddawać się hobby i realizować swoje pasje. Liczę, że
spotkania staną się też okazją
do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na temat historii
i dziedzictwa naszego regionu
– mówi wójt Janusz Pierzyna.
Dofinansowanie do utworzenia Klubu pochodzi z rządowego programu „Senior+” na
lata 2021-2025. – To najważniejszy program Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej,
jaki kierujemy do osób star-
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KlUB SenIOra W MaZańCOWICaCH

Wiceminister Stanisław Szwed przekazuje wójtowi Januszowi Pierzynie
symboliczny czek na utworzenie klubu.
szych, aby zwiększyć aktywne
uczestnictwo w życiu tej grupy
społecznej. Cieszy rosnące zainteresowanie i zaangażowanie
samorządów terytorialnych
w realizacji lokalnych form
wsparcia dla osób starszych
– mówi wiceminister Stanisław Szwed.
Pozyskane dofinansowanie
umożliwi wyremontowanie
i wyposażenie budynku byłej
przychodni zdrowia w Mazańcowicach. Obiekt zostanie
pozbawiony barier architektonicznych i będzie dostępny
dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz zaplanowano ogólnodostępną salę spotkań,
pomieszczenie kuchenne, łazienkę wyposażoną w dwie

toalety i umywalkę, łazienkę
z prysznicem oraz toaletą dostosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych, szatnię,
pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w przeznaczony do tego
sprzęt. Wydzielone zostanie
również miejsce klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu,
kanapy i fotele.
Adaptacja budynku do potrzeb Klubu „Senior+” potrwa
do końca roku, tak aby działalność rozpocząć w przyszłym
roku. Na utworzenie klubu
wójt Janusz Pierzyna pozyskał
200 tys. zł dofinansowania,
kolejne 50 tys. zł pochodzić
będzie z budżetu Gminy. (ugJ)
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Naczelnego: Mirosław Łukaszuk. Redaguje: Zespół. Kontakt z redakcją: tel. 510-123-382. Druk: Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Chcesz biegać bez bólu i kontuzji?
Wydaje się, że każdy biegać może. I oczywiście tak jest, bo każdy nawet biegać jak najbardziej... powinien. Nie zawsze jednak wiemy, jak się do tego zabrać.
Zazwyczaj kierujemy pierwsze kroki po „dobre” buty biegowe, fajny outfit czy efektownego smartwatcha. Z takim wyposażeniem jesteśmy gotowi. Przynajmniej
teoretycznie. Okazuje się nierzadko, że jednak podczas biegania „coś” złego zaczyna się dziać. Pojawia się ból kolana, zaczynają łapać skurcze lub odczuwalne
jest przeciążenie w okolicy pleców. Może więc przygotowanie do biegania nie poszło w odpowiednim kierunku?

Z naszych doświadczeń, ale
i w oparciu o doniesienia światowej literatury, wynika, że aż
90% z nas zagubiło prawidłową
technikę biegu, która niegdyś
była naturalna. Jednym z najczęściej spotykanych błędów
jest tzw. bieg „z pięty”, który
może skutkować jej bólem,
przeciążeniem ścięgna Achillesa lub stawów kolanowych.
Często jednak sama osoba
aktywna nie jest w stanie tego
zweryfikować, dlatego jeżeli lubicie biegać warto przed rozpoczęciem treningów biegowych
poddać się ocenie specjalisty
pod kątem techniki biegu.

 kompleksowej oceny postawy ciała, zaczynając od
stóp, przez kolana, biodra
po kręgosłup
 wykonania odpowiednich
testów klinicznych dobranych na podstawie wcześniejszego badania
 profesjonalnej wideoanalizy biegu wykonanej na
bieżni elektrycznej
 wskazania błędnych wzorców ruchowych i sposobu
ich skorygowania
 otrzymania indywidualnie
dobranego zestawu ćwiczeń
pomocnego w skorygowaniu błędnie wykonywanego
ruchu
FOTO: J.KLIŚ

– Bóle stawów kolanowych
podczas biegania często związane są z asymetrycznym obciążaniem kończyn dolnych,
zmniejszoną wydolnością
stopy lub nieprawidłową ruchomością lub siłą mięśni
w obrębie stawów biodrowych
– mówi doktor Ula Biernat,
kierująca działalnością Centrum Fizjoterapii i Treningu
Biernat w Bielsku-Białej.
– Przyczyną skurczy, poza
niedoborami mikro- i makroelementów, mogą również
być przeciążenia mięśni lub
ich osłabienie. Zawsze warto
przyjrzeć się temu na tyle dokładnie, aby zminimalizować
ryzyka pojawiania się urazów
w naszej dalszej aktywności
– dodaje.

Dlaczego to ważne? Bo
posiadając odpowiedni zasób
wiedzy potrafimy podpowiedzieć Wam co i w jaki sposób
skorygować, żeby pozbyć się
nieprzyjemnych dolegliwości.
Zmiana stylu biegu to jedno.
Otrzymacie również zestaw
indywidualnie dobranych ćwiczeń, które pomogą skorygować błędny nawyk ruchowy.
Rozwiązanie problemu wydaje się stosunkowo proste.
Pamiętajcie jednak, że sukces
to składowa:
 Właściwej diagnozy opartej
o wiedzę

 Indywidualnej pracy na podstawie wskazówek
Zmiany nawyków ruchowych nie są łatwe, ale...
możliwe! Badania jednoznacznie potwierdzają, że
pilnując zmiany nawyku
oraz wykonując ćwiczenia
korygujące, średnio po około 3-4 miesiącach osiągamy
pożądaną korektę „nowego
ruchu” w nawyk. – Dobrą
wiadomością jest to, że dzięki zmianie wzorca ruchu pozbywacie się nawyku, który
powoduje przeciążenia i dolegliwości bólowe. A co zy-

skujecie? Przede wszystkim
komfort, a co za tym idzie
również oszczędzanie własnego zdrowia – podkreśla
dr Ula Biernat.
Jesteście ciekawi, jak
wygląda taka analiza? Warto zaznaczyć, że niewielu
specjalistów w Polsce podejmuje się takiej oceny. Dr
Ula Biernat kompleksowo
oceni Waszą technikę biegu,
korygując błędne wzorce, co
z kolei pomoże w pozbyciu
się dolegliwości bólowych,
towarzyszących w trakcie lub
po bieganiu.

– Ocena techniki biegu nie
jest rzeczą łatwą, wymaga dokładnego przyjrzenia się, jak
układają się poszczególne
części ciała względem siebie
podczas każdej z faz biegu,
a kompensacji w naszym ciele może być właściwie nieskończona ilość. Nie ma więc
jednej „recepty” dla każdego
kogo boli np. kręgosłup podczas biegu, gdyż u każdego
z nas przyczyna może być
inna – mówi dr Ula Biernat.
Czego możecie się spodziewać przychodząc
do nas?

Kiedy powinniśmy się
zweryfikować? – Jeśli jeszcze tego nie robiliśmy, po
prostu warto się sprawdzić.
Sport i wykonywanie ćwiczeń
mają to do siebie, że błędnie
powtarzane mogą nam zaszkodzić. A chyba nikt z nas
nie zaczyna ćwiczyć po to, by
doznać kontuzji? – zauważa dr
Ula Biernat.
Jeśli chcecie więc sprawdzić czy biegacie poprawnie,
pozbyć się bólu towarzyszącemu Waszym treningom
lub sprawdzić czy Wasza
technika na pewno jest poprawna – można uczynić to
w bielskim Centrum Fizjoterapii i Treningu Biernat.

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
www.gazetabeskidzka.pl

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”

czerwiec 2021

Protest sektora paliwowo-energetycznego

WARSZAWSKA MANIFESTACJA
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

EMERYTURY ZA STAŻ
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej w kwestii emerytur
stażowych. Wkrótce rozpocznie się ogólnopolska akcja zbierania podpisów poparcia
dla tej inicjatywy.

pod inicjatywą
w sprawie emerytur stażowych.
Dodał, że Związkowi zależy
na zebraniu nie stu tysięcy, ale setek tysięcy
podpisów. – Oczekujemy także solidarności
We wtorek 25 maja w warszawskiej siedzibie ze strony tych, którzy już dziś mają emerytuKomisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyło się ry stażowe, czyli górników i służb munduroinauguracyjne spotkanie komitetu Obywatelskiej wych. To jest ta solidarność. My wspieraliśmy
Inicjatywy Ustawodawwas, a dzisiaj oczekujemy,
żebyście wsparli tych, którzy
Projekt
ustawy
przygotowany
przez
czej #emeryturazastaz.
też chcą godnie odpoczywać
„Solidarność”,
który
zostanie
złożony
u
W jej składzie znaleźli
w swoim wieku emerytalmarszałek
Sejmu,
przewiduje
tylko
jedno
się m.in. szef podbeskidzkiej „Solidarności”
nym – apeluje Piotr Duda.
obostrzenie – 40 lat pracy składkowej
Marek Bogusz i prze– Podejmujemy obywamężczyzn lub 35 lat pracy składkowej
wodniczący Sekretariakobiet i uzbierany minimalny kapitał –
telską inicjatywę ustawotu Metalowców Bogdan
tak, aby pracownik, który zdecyduje się
dawczą, by Polacy mogli
Szozda, także wywodząodejść na emeryturę, miał zapewnioną
skorzystać z emerytur stacy się z naszego regionu.
minimalną emeryturę, a państwo nie
żowych. Apelujemy do
W piątek 18 czerwca
musiało do niego dopłacać.
wszystkich o poparcie tej
przewodniczący Obyinicjatywy. Tylko wspólnym,
watelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Piotr solidarnym działaniem doprowadzimy do tego,
Duda złoży u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek że Polacy po latach uczciwej ciężkiej pracy będą
projekt ustawy wraz z wymaganymi do zare- mogli skorzystać z praw emerytalnych! – dodaje
jestrowania wniosku podpisami. Po przyjęciu przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”
i zaakceptowaniu wniosku oraz dopełnieniu Marek Bogusz. Zapowiada, że podpisy poparcia
innych wymogów formalnych rozpocznie się tej inicjatywy już wkrótce będzie można skłakampania promocyjna oraz akcja zbierania dać w siedzibie podbeskidzkiej „Solidarności”
podpisów poparcia dla tej inicjatywy.
przy ulicy Adama Asnyka 19 w Bielsku-Białej,
Już wcześniej Piotr Duda zaapelował do oby- w terenowych biurach związku oraz w każdej
wateli, by zaangażowali się i złożyli podpisy zakładowej komisji NSZZ „Solidarność”.

W spółce Marelli Bielsko-Biała

Czy będzie
strajk?
Aż 94 procent pracowników spółki Marelli
Bielsko-Biała Poland, głosujących w zakończonym 7 czerwca referendum strajkowym, opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej.
Może do niej dojść w przypadku dalszego
uniemożliwiania przez pracodawcę podjęcia
i przeprowadzenia rokowań w celu rozwiązania
w drodze porozumienia płacowego sporu zbiorowego, trwającego w tej spółce od 26 kwietnia. W referendum wzięła udział ponad połowa
– dokładnie 51,1 proc. – załogi bielskiej spółki
Marelli, a tym samym jest ono ważne i wiążące.
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. Tym samym
pracodawca cały czas ma wybór: podjęcie rozmów płacowych, albo strajk – mówi Wanda
Stróżyk, przewodnicząca Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
FCA Poland.
Żądanie zbiorowej podwyżki stawek wynagrodzenia zasadniczego w bielskim Marelli
o 2,50 zł za godzinę dla każdego pracownika
„Solidarność” złożyła w trybie sporu zbiorowego 26 kwietnia 2021 r. i od tego dnia – zgodnie
z przepisami ustawy – trwa w tej spółce spór
zbiorowy. W takiej sytuacji zgodnie z prawem
pracodawca powinien niezwłocznie podjąć
rokowania celem rozwiązania sporu w drodze
porozumienia. Takie rokowania jednak się dotychczas nie rozpoczęły, choć od rozpoczęcia
sporu minęły już blisko dwa miesiące.

Płaca minimalna w 2022 roku
W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła
propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku.
Rząd proponuje, by minimalne wynagrodzenie wynosiło trzy tysiące złotych, a minimalna
stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 19,60 zł. Propozycje te – z upoważnienia Rady Ministrów – Minister Rozwoju,
Pracy i Technologii przekaże do negocjacji Ra-

dzie Dialogu Społecznego. Proponowane kwoty
będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi, które powinny zakończyć się w ciągu
30 dni od dnia otrzymania propozycji.
Przypomnijmy, że w bieżącym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 800 zł, a minimalna stawka godzinowa dla pracujących
na określonych umowach cywilnoprawnych
to obecnie 18,30 zł.

W środę 9 czerwca w Warszawie odbyła
się ponaddziesięciotysięczna manifestacja
zorganizowana przez Krajowy Sekretariat
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,
wywołana całkowitym brakiem dialogu
w branży energetyczno-paliwowej, łamaniem
praw związkowych i pracowniczych oraz zagrożeniem utraty miejsc pracy. W proteście
uczestniczyła 120-osobowa grupa związkowców z podbeskidzkiej „Solidarności”.
Protest ruszył spod przedstawicielstwa Komisji Europejskiej (ul. Jasna 14/16a) o godz. 12.
Dalej był przemarsz przed siedzibę Ministerstwa
Aktywów Państwowych, następnie Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii i na koniec przed
siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
gdzie nastąpił finał manifestacji.
„Solidarność” zorganizowała tę manifestację,
aby przypomnieć rządzącym, że bez autentycznego, właściwego dialogu ze stroną społeczną do
niczego dobrego nie dojdzie, a tylko będzie się pogłębiało niezadowolenie pracowników, które może
doprowadzić do niekontrolowanych protestów.
– Jeżeli potrzeba, to „Solidarność” wie, kiedy
jest czas na zabawę, na relaks – mówił w cza-

sie manifestacji przewodniczący KK NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda. – Ale jest i czas na
demonstrację, aby bronić dialogu społecznego,
bronić praw pracowniczych. Dlatego jesteśmy
na naszym marszobiegu, bo spacer po Warszawie mi się źle kojarzy. Dla nas te cztery przystanki są symbolem braku dialogu. Jesteśmy tu
po to, aby powiedzieć rządowi „ogarnijcie się,
bo za chwilę was wysadzimy w powietrze” –
kontynuował szef „Solidarności”.
„Dziękuję za przybycie, za Wasze zaangażowanie i zdyscyplinowanie. Po raz kolejny
udowodniliśmy, że w jedności siła, że związek
zawodowy »Solidarność« zawsze będzie bronił
praw pracowniczych i związkowych. Wasza postawa jest dowodem naszej odpowiedzialności
i troski o los Polaków oraz nasze miejsca pracy. Pokazaliśmy rządzącym i całej Europie, że
nie ma i nie będzie naszego przyzwolenia na
utratę bezpieczeństwa i niezależności energetycznej naszego kraju oraz że nie godzimy się
na pozorowany dialog” – napisał w podziękowaniu do uczestników manifestacji jej główny organizator, przewodniczący Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
Jarosław Grzesik.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

JAN WOREK (1937-2021)
Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że
11 czerwca 2021 roku, dzień
po swych 84. urodzinach,
zmarł w Biernej koło Łodygowic Jan Antoni Worek,
wieloletni działacz „Solidarności” w bielskiej Fabryce
Samochodów Małolitrażowych, a następnie w spółce
Fiat Auto Poland.
Jan Worek urodził się 10
czerwca 1937 roku w Biernej. W FSM pracował jako
tokarz. Do „Solidarności”

wstąpił jesienią 1980 roku.
Po wprowadzeniu stanu
wojennego został internowany, ponieważ „jako działacz NSZZ »Solidarność«
prezentował wrogą postawę
wobec organów państwowych oraz organizacji społecznych i politycznych,
czego dowodem były jego
wystąpienia podczas zebrań
oraz działalność na terenie
zakładu pracy” – jak orzekli autorzy stanu wojennego.
W obozie dla internowanych
w Nowym Łupkowie przebywał od 14 maja do 23 lipca 1982 roku. Po zwolnieniu
z obozu nadal był inwigilowany przez SB.
Postanowieniem Prezydenta RP w 2012 roku Jan
Worek za swą działalność
i patriotyczną postawę został
odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Do końca swego życia
był członkiem koła emerytów i rencistów przy MOZ
NSZZ „Solidarność” FCA.
Zapamiętamy Go jako do-

brego, pogodnego i serdecznego człowieka, życzliwego
ludziom i oddanego „Solidarności”…
Ostatnie pożegnanie śp.
Jana Worka odbyło się 14
czerwca w kościele Wszystkich Świętych w Zarzeczu
koło Łodygowic. „Jan był
uparty w swym oporze wobec komunizmu. On nie
miał wątpliwości, czym
jest komunizm, a stąd brał
się jego głęboki patriotyzm”
– mówił w homilii ks. prałat
Franciszek Płonka podczas
koncelebrowanej żałobnej
mszy świętej. W ostatniej
drodze śp. Janowi Workowi
towarzyszyli dawni i obecni
związkowcy wraz z pocztem
sztandarowym fiatowskiej
„Solidarności”.
Rodzinie, krewnym, przyjaciołom i znajomym Zmarłego składamy serdeczne
wyrazy współczucia i solidarności w bólu.
Wieczne odpoczywanie
racz Mu dać Panie…

Pomóżmy Iwonie!
Iwona Walaszczyk, córka naszej koleżanki Małgosi, wieloletniego członka
NSZZ „Solidarność” Pracowników Regionu Podbeskidzie, 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 Iwona
musi mierzyć się z ogromnym, palącym bólem. Ból 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 tys. zł. 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”.
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Zarządu Regionu Podbeskidzie

Związkowcy za kratami
Podczas pierwszego Walnego Zebrania Delegatów Funkcjonariuszy i Pracowników
Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”,
które odbyło się na początku czerwca,
na przewodniczącego Krajowej Sekcji
Funkcjonariuszy i Pracowników Służby
Więziennej wybrany został 41-letni Andrzej Kołodziejski.
Jest on związany z więziennictwem
od 2005 roku – wtedy rozpoczął służbę
w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej.
Z tą placówką, będącą obecnie Oddziałem
Zewnętrznym Zakładu Karnego w Cieszynie, związany jest do dziś. W ubiegłym roku
był współzałożycielem Organizacji Między-

zakładowej NSZZ „Solidarność” FiP SW
Okręgu Katowickiego.
– Dzisiejsze wybory, w których zwyciężyłem,
to ogromne wyzwanie, funkcja przewodniczącego
to zdecydowanie więcej obowiązków niż przywilejów. Obecnie funkcjonujemy w 13 okręgowych inspektoratach służby więziennej. Mamy 18
organizacji zakładowych i międzyzakładowych.
Naszym działaniem objętych jest ponad 70 jednostek. Ludzie chcą czegoś nowego. Chcemy,
żeby to był związek zawodowy ludzi młodych,
którzy na co dzień pełnią służbę w jednostkach
podstawowych – powiedział nowo wybrany przewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy
i Pracowników Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”.

Zawody wędkarskie
w Kiczycach
Pod koniec maja na łowisku wypoczynkowym w Kiczycach koło Skoczowa odbyła się kolejna edycja Zawodów Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”. W zawodach wzięło udział blisko 70 zawodników reprezentujących
organizacje zakładowe „Solidarności” z Bielska-Białej, Cieszyna, Skoczowa oraz Węgierskiej Górki. Uczestnikom towarzyszyli członkowie ich rodzin, w tym dzieci, które także
aktywnie wędkowały.
Tradycyjnie zawody odbyły się w dwóch
konkurencjach: grunt i spławik.

Wyniki w kategorii gruntowej:
1 miejsce – Daniel Błasiak z wynikiem
10,04 kg („Aluprof” Bielsko-Biała),
2 miejsce – Piotr Łątka z wynikiem
6,84 kg („Aluprof” Bielsko-Biała),
3 miejsce – Zdzisław Tlałka z wynikiem
2,74 kg („Metalpol” Węgierska Górka).

Wyniki w kategorii
spławikowej:
1 miejsce – Michał Kołodziej z wynikiem
8,64 kg (PPG Cieszyn),
2 miejsce – Jan Gluza z wynikiem
4,10 kg (Tauron Dystrybucja),

3 miejsce – Marek Pszczółka z wynikiem
2,18 kg (Tauron Dystrybucja).
Łączna waga złowionych ryb w obu kategoriach wyniosła blisko 50 kg.
Nagrody zostały ufundowane przez Region
Podbeskidzie oraz Organizację Zakładową przy
Kuźni Polskiej SA w Skoczowie.
Najlepszym zawodnikom oraz najmłodszym
uczestnikom zawodów nagrody w imieniu organizatora wręczyli przedstawiciele Zarządu
Regionu Piotr Gołąb i Czesław Chrapek.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział
w zawodach. Serdeczne podziękowania za pomoc
w sprawnym przeprowadzeniu zawodów kieruję
do kolegów z Organizacji Terenowej NSZZ „Solidarność” w Cieszynie.
Michał Marek

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
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

„Solidarność Podbeskidzia” nr 6 (473) z 18 czerwca 2021 r. – comiesięczny dodatek związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90, e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial
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powiat bielski

Sportowe wspomnienie Przygotowanie

do samodzielności

Foto: Jarosław Jesionka

Do końca czerwca potrwają prace w budynku nowego
Domu Dziecka na Lipowcu, gdzie mieszkać będzie
14 wychowanków.

W warunkach ograniczeń
pandemicznych starosta bielski Andrzej Płonka wręczył
doroczne nagrody dla najlepszych sportowców z powiatu bielskiego.
Sportowe podsumowanie
w powiecie bielskim przeprowadzane jest od dwóch
dekad zaraz po zakończeniu
podsumowywanego roku.
Teraz z powodu pandemii zostało to przesunięte na okres,
gdy możliwe są już spotkania
w większym gronie. A i tak
z powodu ograniczeń na spotkanie przybyli tylko przedstawiciele klubów sportowych:
Paweł Mazur z MKS Czechowice-Dziedzice, Wojciech Bydliński z Team MB Szczyrk,
Zbigniew Banet z LKS Klimczok Bystra, Adam Fickowski

ze Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego Sokół
Szczyrk, Jerzy Zużałek z UKS
Set Kaniów, Dominika Sanetra z MKS Skrzyczne Szczyrk,
Elżbieta Kos z UKS Alfa Wilkowice, Bogusław Tyl z Klubu
Sportowego Judo Czechowice-Dziedzice, Agata Krupińska
z UKS Olimp Mazańcowice,
Bartosz Pietryja z Beskidzkiego Klub Badmintona Set Mazańcowice, Sebastian Snaczke
z Klubu Sportowego Bystra,
Ryszard Rączka z Gminnego
Ludowego Klubu Sportowego
Wilkowice i Grzegorz Drewniany ze Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Benchpress”
Kozy. Obecny był również
przewodniczący Rady Powiatu
Jan Borowski.
Minutą ciszy uczczono
pamięć tych, którzy przegra-

li walkę z covidem. Podczas
spotkania starosta zauważył, że mimo trudnych warunków, w jakich przyszło
funkcjonować zawodnikom,
trenerom czy organizatorom
sportu, nie był to czas stracony. Pandemia wprawdzie
spowodowała, że zamknięto
obiekty sportowe i odwołano
wiele zawodów, tym samym
dla sportu wyczynowego,
amatorskiego czy szkolnego
nastał trudny okres. Jednak
w okrojonej formie zawodnicy cały czas trenowali, z obostrzeniami zaczęto również
organizować zawody sportowe.
Starosta podziękował również Czesławowi Pszczółce,
który ponad dwadzieścia lat
pracował na rzecz sportu w powiecie bielskim. (JJ)

Wyróżnieni zawodnicy
za wybitne osiągnięcia sportowe
Lekkoatletyka

Jakub Pająk, Rafał Pająk i Malwina Lazar z MKS
Czechowice-Dziedzice,
Adrian Kupczak i Filip Kempski z UKS Olimp
Mazańcowice.

Judo

Izabella Socha i Olaf Loska z KS Judo CzechowiceDziedzice.

Badminton

Julia Piwowar, Michał Szczypka i Jacob Toczek z
Beskidzkiego Klubu Badmintona Set Mazańcowice.

Akrobatyka

Filip Procner, Maksymilian Dominiak,
Kacper Kubinek, Urszula Kulik
i Karolina Fabirkiewicz z UKS Alfa Wilkowice.

Piłka ręczna

Zuzanna Gruca, Emilia Więckowska
i Aneta Pawelec z KS Bystra.

Piłka nożna

Adam Ciućka i Piotr Wrona z GLKS Wilkowice

Kajakarstwo

Narciarstwo
– skoki i kombinacja
norweska

Tenis stołowy

Narciarstwo
biegowe

Marcin Grzybowski, Wojciech Pilarz, Julia Czech,
Paulina Kufel, Dawid Janusz, Jan Paszek,
Igor Drewniak, Dominik Starowicz,
Dawid Byrdek, Igor Puzon, Robert Pysz
i Bartosz Wizner z MKS Czechowice-Dziedzice.

Paweł Polok i Emilia Twardawa
z MKS Czechowice-Dziedzice.

Kajak-polo

Paweł Michalec, Dominika Sojka, Hanna Sojka i
Natalia Pacyga z UKS Set Kaniów.

Sporty Siłowe

Magdalena Szpila i Grzegorz Drewniany ze
Stowarzyszenia Benchpress Kozy.
czerwiec 2021

Trwa adaptacja obiektu
w Czechowicach-Dziedzicach, który ma nosić nazwę
Dom dla Dzieci na Lipowcu.
Inwestorem jest Powiat Bielski, odpowiedzialny za pieczę
nad wychowankami. Nowi
mieszkańcy mają się tu wprowadzić jesienią. Inwestycja
to efekt zmian w przepisach.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej domy dziecka od
tego roku mają funkcjonować
jako placówki co najwyżej
14-osobowe. W efekcie czechowicki Ośrodek Pomocy
Dziecku i Rodzinie, w którym obecnie przebywa 28
wychowanków, musi zostać
podzielony na dwie placówki.
Bielskie starostwo zadbało o odpowiedni budynek jeszcze w ub.roku
staraniem zmarłego niedawno wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego.
Zakupiono trzykondygnacyjny dom w Czechowicach
Południowych. Obiekt o powierzchni 280 mkw. stoi na
12-arowej działce, przez którą przebiega potok. – Ogród,
pełen drzew i krzewów jest
pięknie zagospodarowany
przez poprzednią właścicielkę. Będzie to wyzwanie, ale
postaramy się utrzymywać
go w podobnym stanie – zapowiada Krzysztof Wawrzyczek, dyrektor placówki.
Budynek przy ul. Lipowskiej jest w dobrym stanie
technicznym. – Nie tyle potrzebny był remont, co adaptacja na nasze potrzeby.
Najczęściej przeróbek musieliśmy dokonać z powodu
obowiązujących przepisów

Cieszę się, że udało nam się
przygotować taki dom dziecka,
jaki powstał w Czechowicach-Dziedzicach na Lipowcu. Przy
dużym zaangażowaniu śp.
Grzegorza Szetyńskiego kupiliśmy jeszcze w ubiegłym roku
okazały budynek. Trzeba było go
przystosować do współczesnych

wymogów i pracy przy tym było
sporo, głównie ze względu na
obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. Ale jest przestronny,
wygodny i wygląda na to, że
dobrze będzie spełniał swą podstawową funkcję, tzn. miejsca,
w którym dorastająca młodzież
uczyć się będzie samodzielnego
życia.
W tych placówkach mieszkają
dzieci wystarczająco pokrzywdzone przez los, abyśmy my,
jako ich dorośli opiekunowie,
mogli czekać z założonymi rękami, aż osiągną pełnoletniość
i ich pożegnać. To dobrze, że teraz, w tych dość kameralnych
warunkach domu na Lipowcu,
młodzież, która wkrótce zacznie
dorosłe życie, będzie mogła się
do tego odpowiednio przygotować.

pożarowych – wyjaśnia dyrektor. Zbyt wąskie klatki
schodowe należało poszerzyć,
wymieniono wszystkie drzwi,
które okazały się zbyt niskie,
aby spełniać normy. Podobnie
wymieniono stropy między
poddaszem a pierwszym piętrem, bo przepisy wymagają
odpowiednich certyfikatów,
jak również przeprowadzono
prace instalacyjne, hydrantowe i elektryczne. Obecnie
trwają prace wykończeniowe.
W nowym układzie
Domu Dziecka na Lipowcu
na parterze znajdą się biuro
wychowawców, jadalnia,
kuchnia i łazienki oraz pokój
4-osobowy. Na piętrze będą
już same pokoje i sanitariaty oraz pralnia i suszarnia.
Z kolei na samej górze dwa
pokoje 2-osobowe. Według
zamierzeń placówka dla 14
wychowanków ma funkcjonować jak wielka rodzina, choć
pod nadzorem, bo w domu
przez całą dobę przebywać
będzie jeden wychowawca.

W budynku wychowankowie
będą mieli więcej miejsca,
aby przygotować się do samodzielności. Stworzono m.in.
miejsca do przygotowywania
posiłków, a więc śniadań i kolacji – jako codziennego obowiązku dorosłych ludzi, nie
jak dotychczas okazjonalnie
czy w ramach zajęć kulinarnych. Obiady pozostawiono
profesjonalnej i pełnoletniej
kucharce, ale wychowankowie będą jej pomagać przy
zakupach, co również stanie
się elementem przygotowań
ich do samodzielności. Będą
też sami prać i sprzątać. I co
najważniejsze, zostaną wciągnięci do procesu decydowania o codziennych sprawach
domu, a więc np. co przygotować na kolację, gdzie wybrać się na wycieczkę.
W Ośrodku Pomocy
Dziecku i Rodzinie przy
ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach przebywa
obecnie 28 wychowanków,
w wieku od 10 do 19 lat. (MF)

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Kinga Rajda, Sara Tajner i Wiktoria Przybyła
z SS-R LZS Sokół Szczyrk,
Jakub Wolny, Kacper Konior, Jan Habdas
i Karol Niemczyk z LKS Klimczok Bystra.

Zofia Dusińska i Weronika Jarecka
z LKS Klimczok Bystra,
Magdalena Kobielusz i Aleksandra Mikołajczyk
z SS-R LZS Sokół Szczyrk.

Narciarstwo Alpejskie
Jan Łodziński, Joanna Książek,
Magdalena Bańdo, Igor Szymański
i Wojciech Gałuszka z Team MB Szczyrk,
Bartłomiej Sanetra z MKS Szczyrk.

www.gazetabeskidzka.pl
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Turniej na rozpoczęcie sezonu

Lepszy odpływ
W gminie Jasienica rozpoczynają się prace przy
konserwacji odwodnień
przy drogach.
Roboty obejmą odcinki
rowów i systemu odwodnień
przy drogach gminnych we
wszystkich sołectwach gminy
Jasienica. – Najczęściej są to
takie miejsca wymagające
poprawy, które wskazywali
sami mieszkańcy, zgłaszając je sołtysom. W ostatnich latach często mamy do
czynienia z katastrofalnymi
opadami deszczu, a tego rodzaju prace, usprawniające
cały system odprowadzania
wody z dróg, w dużej mierze
pozwalają ograniczać straty
– wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.
Wśród odcinków zaplanowanych do remontu znalazły się odwodnienia m.in.
w Łazach przy ul. Granicznej, Świętoszówce przy ul.
Lipowej, Mazańcowicach
przy ul. Kopiec, Buczyna, Pustki i Halentówki,
Wieszczętach przy ul. Sło-

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie wystartował sezon kąpielowy.
Otwarciu towarzyszyła międzynarodowa rywalizacja w kajak polo.

Gminny Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie zainaugurował już sezon kąpielowy, który
potrwać ma do 5 września.
gratulowali m.in. wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski
oraz prezes Śląskiego Związku Kajakowego Czesław Górka. Z kolei albumy o powiecie
bielskim przekazał Jarosław
Jesionka z Biura Promocji
ds. Powiatu, Kultury, Sportu
i Turystyki bielskiego Starostwa Powiatowego.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kaniowie,
a więc popularna „Żwirownia”,
dostępny będzie wedle harmonogramu przyjętego przez
Urząd Gminy w Bestwinie
aż do 5 września. W sezonie
kąpielowym obiekt będzie
czynny w godzinach od 10
do 21.30, przy czym do godz.
17 za symboliczną opłatą 4 zł
w przypadku biletu normalne-

Międzynarodowe zmagania w kajak polo zorganizowane zostały z
dobrym skutkiem w weekend 12-13 czerwca.
go w dni powszednie oraz 8 zł
Na czas sezonu kąpielow weekendy i święta. Co istot- wego wprowadzona została
ne, do odwołania przyjęto limit ponadto zmiana organizacji
jednoczesnego przebywania na ruchu drogowego, poprzez
obiekcie do 250 osób, do ilości ruch jednokierunkowy na ul.
tej nie wliczając osób zaszcze- Malinowej, od skrzyżowania
pionych przeciwko Covid-19. z ul. Czechowicką do skrzyżoDecyduje kolejność wejścia.
wania z ul. Ludową. (M)

necznej, Bielowicku przy
ul. Grabowej, Bierach przy
ul. Bożka, Grodźcu przy ul.
Siedlaczej, Iłownicy przy ul.
Sadzonka, Jasienicy przy ul.
Storczyków i bocznej Wiejskiej, Roztropicach przy ul.
Lipowej i Pierścieckiej, Międzyrzeczu Górnym przy ul.
Spacerowej i Sarniej, Rudzicy przy ul. Granicznej, Dębowej i Zdrojowej.
Zakres prac przewiduje
odtworzenie i konserwację
rowów oraz odwodnień przy
drogach gminnych na terenie gminy Jasienica, a więc
czyszczenie, profilowanie
i odtworzenie umocnienia
rowów. Zostanie przeprowadzona także bieżąca
konserwacja odwodnień,
obejmująca czyszczenie,
wymianę uszkodzonych
elementów przelotowych
i murków czołowych, a także
roboty towarzyszące. Łącznie na prace zaplanowano
blisko 200 tys. zł, mają się
zakończyć przed nadejściem
jesiennej słoty. (UGJ)

Foto: Mat. UG Jasienica.

W weekend 12 i 13 czerwca
w Kaniowie przeprowadzono
XVI Międzynarodowy Turniej
Kajak Polo, 2. edycję Pucharu
Polski oraz zawody „Panda
Cup”. Łącznie wystąpiło 40
drużyn, a wraz z krajowymi
klubami w szranki stanęły
te z Austrii, Ukrainy, Litwy
i Czech. O tym, że sportowej
dawki dla miłośników kajak
polo było pod dostatkiem,
niech świadczy już sam fakt, iż
rozegrano aż 127 spotkań. Nie
przeszkodziła w tym aura, choć
momentami warunki były ekstremalne.
Tradycyjnie na wysokości
zadania stanęła miejscowa drużyna UKS Set. W zawodach
dywizji III kaniowska ekipa
w mieszanym składzie – Maja
Pyjas, Roksana Głombek,
Klaudia Mikołajczyk, Maksymilian Borlicki, Krzysztof
Sikora i Szymon Machalica –
pokonała Powiśle Warszawa
8:3, sięgając po najcenniejsze trofeum.
W I dywizji bezkonkurencyjne było wspomniane
Powiśle, dla którego puchar
ufundował poseł Przemysław
Koperski. Ze zwycięstw cieszyli się ponadto UKK Wien
(II dywizja) oraz MOSW
Choszczno (Panda Cup).
Wszystkim bez wyjątku, wręczając pamiątkowe medale,

7

W poprzednich latach przydrożny rów wzmocniono m.in. wzdłuż ul.
Ogrodowej w Grodźcu.

Mażoretki Gracji z różami
„Ja to potrafię, ja to stworzyłam, ja to przedstawiam”
– tak brzmiało hasło, które
towarzyszyło Gali Mistrzów
„Róże Gracji”.
Foto: Mat. Akademia Mażoretek „Gracja”

Gala długo była wyczekiwana przez wszystkich
i kilkakrotnie przekładana ze
względu na trudną sytuację
z tytułu obostrzeń Covid-19.
Ale w końcu w weekend 29
i 30 maja nadszedł ten moment. Gala odbyła się w ramach Projektu Grantowego,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność objęte PROW”
na lata 2014-2020, tytuł projektu „Gala Mistrzów Akademii Mażoretek Gracja”,
pod hasłem „Ja to potrafię,
ja to stworzyłam, ja to przedstawiam”. Była to pierwsza
uroczystość po luzowaniu
obostrzeń na scenie Ośrodka
Kultury Brzeszcze.
Koncert rozpoczął się Balladą Claydermana w wykonaniu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Akademii Mażoretek „Gracja”.
Motyw róży przewijał się niemalże wszędzie, w dekoracji,

www.gazetabeskidzka.pl

strojach, a także w piosenkach
i choreografii. Tancerki wykonały również Walc Bale-

towy do muzyki Waldemara
Kazaneckiego z filmu „Noce
i dnie”, tańczony z różą, która
zastąpiła batony, czyli pałeczki mażoretkowe. Po ciężkim
14-miesięcznym okresie prób,
niejednokrotnie w trybie zdalnym – wreszcie tancerki pojawiły się na scenie.
Jako pierwsze zaprezentowano zachwycające układy
klasyczne w wykonaniu MiniGracji i Wielokrotnego Mi-

strza Polski Gracji, bowiem
wszystkie atrybuty tańca są
właśnie zawarte w klasyce.
Taniec w wykonaniu Gracji
to klasyczne piękno, powalające swym blaskiem, kolorem
strojów, niosące niesamowite doznania. W dalszej części
koncertu Akademia zaprezentowała bogaty wachlarz
prezentacji miniformacji,
a w nich: solówki, duety,
siódemki.

Ten niecodzienny dzień
w odświętnym nastroju
uświetnili swą obecnością:
władze powiatowe ze starostą
Andrzejem Płonką na czele,
przedstawiciele samorządu
Gminy Wilamowice z burmistrzem Marianem Trelą,
władze gminne, oświatowe,
dyrektorzy ośrodków kultury,
szkół, przedszkoli, Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Czechowicach-Dziedzicach,
firm, agencji artystycznych, turystycznych, przedstawiciele
Rady Sołeckiej i organizacje
ze Starej Wsi, kierownicy
zespołów artystycznych, absolwentki Akademii Gracja,
rodziny mażoretek, młodzież,
dzieci, sponsorzy i sympatycy
zespołów tanecznych Akademii Mażoretek Gracja.
W tak uroczysty sposób
„Gracja” rozpoczęła swój Sezon Artystyczny 2021.
Dorota Wiewióra
czerwiec 2021
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gmina bestwina

O patronie nie zapominają

Górska wkrótce
dokończona

Wyjątkowo uroczysty i radosny charakter miała środa 2 czerwca w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie. Uczniowie obchodzili tego dnia święto
patrona swojej placówki Tadeusza Kościuszki.

Artur Beniowski,

Ulica Górska zyska nową nawierzchnię na kolejnym odcinku, dzięki
czemu w najbliższych miesiącach zmodernizowana będzie już na całej
długości.
Ulica Górska w Janowicach w najbliższym okresie
wakacyjnym zostanie wyremontowana na całej długości.
Wymiana nawierzchni
asfaltowej oraz utwardzenie
poboczy – te prace zrealizowane będą w głównej mierze na odcinku długości ok.
700 metrów ul. Górskiej.
Dzięki remontowi całą ulicą, prowadzącą z Janowic
do bielskich Komorowic,
będzie można poruszać się
komfortowo. W poprzednich latach zmodernizowano
już bowiem pierwszy odcinek tej drogi powiatowej.

Gmina Bestwina zawarła
teraz stosowne porozumienie z Powiatem Bielskim
w zakresie współfinansowania inwestycji. Przeznaczone zostaną na ten cel środki
w łącznej wysokości ok.
300 tys. zł, przy połowicznym wkładzie obu samorządów. Prace wykonane będą
w całości w okresie wakacyjnym.
Na etapie projektowania są jednocześnie zadania
obejmujące budowę dwóch
chodników – przy ul. Witosa
w Kaniowie i ul. Olchowej
w Bestwince. Realizacja zaplanowana jest na 2022 r. (M)

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Foto: Łu

wójt gminy Bestwina:

Zanim jednak z udziałem
uczniów odbyły się liczne aktywności poświęcone
osobie patrona, nagrodzono
podopiecznych szkoły, którzy w trudnym dla nich czasie
zdalnego nauczania chętnie
brali udział w rozmaitych
konkursach i projektach. Wytrwałości w kontynuowaniu
nauki w dobie pandemii gratulowali im m.in. wójt gminy
Artur Beniowski i sołtys Ka-

niowa Marek Pękala, ciesząc
się wspólnie z długo wyczekiwanego powrotu uczniów
w szkolne mury.
Dalsza część dnia to już
nawiązanie do postaci Tadeusza Kościuszki, co zresztą
w przypadku kaniowskiej
placówki jest pieczołowicie
kultywowane. Zaprezentowany został oryginalny
program artystyczny rymowany challenge, traktujący

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna wzbogacą teren
rekreacyjny w Janowicach,
gdzie przy okazji różnych
wydarzeń gromadzą się
mieszkańcy całej gminy.
– Dbamy o to, aby na terenie naszej gminy miejsc,
gdzie można spędzać czas
w sposób aktywny, nie brakowało. Wiemy doskonale,
jak bardzo to sprzyja zdrowiu i kondycji mieszkańców
– wyjaśnia Artur Beniowski,
wójt gminy Bestwina.
Dzięki zdobyciu środków
zewnętrznych z Lokalnej

czerwiec 2021

śledztwa, zagadek kryminalnych i tajemnic. Od godziny
18 w swoje progi zaprasza
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie, organizująca
„Noc detektywów z Krzysztofem Petkiem”. W ramach tego
wydarzenia zaplanowano m.in.
pokaz sztuk walki, szkolenie
samoobrony i poszukiwanie
skrzynki wypełnionej sztabkami złota. Noc spędzona
w bibliotece to zwłaszcza dla
dzieci i młodzieży okazja do
zdobycia nagród. Należy pamiętać, że z racji obostrzeń
ilość miejsc jest ograniczona,
a wcześniejszego zapisu dokonać można pod numerem
telefonu 797 097 661. (MA)

Grupy Rybackiej „Bielska
Kraina” przyszła pora na
istotną poprawę warunków
pod kątem sportu i rekreacji
w Janowicach. Nieopodal
estrady zamontowany zostanie plac zabaw. Z urządzeń
tych korzystać będą mogli
przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy. Pozostałym
bez wątpienia przypadnie
do gustu funkcjonalna siłownia zewnętrzna. Obiekty te gotowe będą do końca
sierpnia, kosztem blisko 200
tys. zł.
Jak przypomina wójt Beniowski, w ub.roku w tym

rejonie wykonane zostały
już piesze alejki, nowa infrastruktura będzie więc
w ich pobliżu umiejętnie
wkomponowana. Korzyść
z jej użytkowania odczują
przede wszystkim mieszkańcy Janowic, ale nie tylko.
– Tak popularne w naszej
społeczności wydarzenia,
jak rajd rowerowy czy turniej sołectw, odbywające się
w Janowicach, gromadzą
mieszkańców całej naszej
gminy, ale i gości spoza
niej. Nie inaczej jest w przypadku dożynek – dodaje
wójt gminy Bestwina. (RA)

Foto: Łu

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Choć „Noc Muzeów” na
obiektach bestwińskiego Muzeum Regionalnego im. ks. Z.
Bubaka odbywała się z obowiązującymi wciąż rygorami
sanitarnymi, to nie zabrakło
chętnych, by właśnie nocną
porą odwiedzić interesujące
miejsca. Zwiedzanie Pasieki
Słowiańskiej czy Parku Mi-

niatur miało dzięki temu bezsprzecznie wyjątkowy klimat,
a doskonale znane niektórym
gościom atrakcje nabrały nieco
innego wymiaru.
Spore zainteresowanie
wzbudziła zarazem wystawa
malarstwa Andrzeja Wajdy,
cenionego artysty na Podbeskidziu, który wykonuje
swoje dzieła już ponad 30 lat.
Zwiedzający mogli podziwiać
kunszt twórcy i jego subiektywne spojrzenie na świat,
ukazane za pomocą akrylu
i akwareli.
Ciąg dalszy atrakcji nocną
porą przewidziano na piątek
25 czerwca, kiedy to cała akcja kręcić się będzie wokół

cych rzecz jasna do osoby
patrona. Równolegle odbywał się kiermasz, połączony
z rozprowadzaniem cegiełek
z niespodzianką. (RED)

Inwestycja w rekreację

Atrakcje nocną porą

Muzeum Regionalne im. ks.
Z. Bubaka oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zaplanowały odpowiednio
na maj i czerwiec ciekawe
akcje, mające w swym założeniu zachęcenie mieszkańców do odwiedzenia obu
placówek kulturalnych.

o zdalnym nauczaniu. Poprzez spektakl „Kościuszko
w Ameryce, czyli droga do
sławy” najmłodszym przybliżono postać bohatera
Polski i Stanów Zjednoczonych. W salach lekcyjnych
trwały quizy matematyczne
i językowe, były także zabawy z magicznym dywanem,
wszechstronne konkurencje
sportowe oraz wystawa prac
plastycznych nawiązują-

Zaszczytne imię Tadeusza Kościuszki nadane zostało kaniowskiej szkole po jej rozbudowie w
roku 1960. Od tego czasu wybitna postać z powodzeniem łączy
dawne i współczesne pokolenia
kolejnych uczniów tutejszego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Cieszy to, że motto szkoły,
zaczerpnięte ze słów patrona:
„Czytajmy i uczmy się, a będziemy wolnymi ludźmi”, nie
jest tylko żadnym wyświechtanym powiedzeniem. Znajduje
bowiem przełożenie w codziennym funkcjonowaniu placówki,
która dobrze spełnia swą edukacyjną i wychowawczą misję.
Kolejna już uroczystość poświęcona osobie patrona była
tym razem wyjątkowa także
z innego względu. Uczniowie
po długiej przerwie powrócili
do szkoły. Miło było zobaczyć
ich uśmiechniętych, wesołych i
chętnie spędzających czas wśród
rówieśników.

www.gazetabeskidzka.pl
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Strażnica i sala

Strażnica w Łazach, która jednocześnie będzie pełnić kilka innych
ważnych funkcji, to kolejny budynek użyteczności publicznej,
jaki chcemy postawić z myślą o
społeczności zarówno gminy, jak

i sołectwa. Straże pożarne, które
właśnie kończą swoje pięcioletnie
kadencje, wielokrotnie udowodniły
swoją przydatność w zapewnieniu
bezpieczeństwa. Czas pandemii
znakomicie to wykazał. Druhowie
ochotnicy z narażeniem własnego
zdrowia i życia ruszali nie tylko do
akcji bojowych, lecz często włączali
się do pomocy przy walce ze skutkami pandemii, gdzie trudno było
znaleźć innych chętnych.
Wielokrotnie to powtarzałem, że
tego ich zapału nie jesteśmy w
stanie niczym zastąpić. Możemy natomiast jako mieszkańcy wesprzeć
strażaków, aby ich służba przebiegała w godziwych warunkach, aby
mogli się szkolić, przygotowywać
do służby i w końcu korzystać z

nowoczesnego sprzętu, który im
zapewniamy. Budując i odnawiając
strażnice inwestujemy więc tak naprawdę we własne bezpieczeństwo.
Co warte podkreślenia, obiekt
nie będzie służył wyłącznie strażakom, ale całej społeczności
Łazów, głównie stowarzyszeniom, takim jak Koło Gospodyń
Wiejskich. Brakowało miejsca, w
którym mieszkańcy tego sołectwa
mogli się spotykać. Toteż budynek
będzie dobrze służył ich integracji.
W kolejnym kroku przymierzamy się
również do przebudowy strażnicy w
Landeku, gdzie również myślimy o
stworzeniu obiektu wielofunkcyjnego. W tym wypadku chcemy,
aby powstało zaplecze dla boiska
znajdującego się po sąsiedzku.

Strażnica i wielofunkcyjny budynek zajmie działkę tuż
obok szkoły, wjazd do niego
usytuowany zostanie jednak
z drugiej strony. Na parterze
zaplanowano dwa duże garaże na wozy bojowe oraz pomieszczenia dla strażaków do
przygotowań i spotkań, szatnie, sanitariaty, a także salę
na potrzeby Koła Gospodyń
Wiejskich i sołtysa. Na górze będzie z kolei duża sala
konferencyjna o powierzchni

190 mkw., która służyć będzie
do przeprowadzania zebrań
wiejskich i innego rodzaju
spotkań. Obok znajdzie się
miejsce na zaplecze kuchenne i sanitariaty. Podobnie, jak
we wszystkich nowych budynkach, które stawia Gmina,
budynek będzie pozbawiony
barier architektonicznych,
co oznacza m.in. zbudowanie windy.
Jak wyjaśnia Janusz Pierzyna, w najbliższych tygodniach

zostanie uchwalony nowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Łazy, wtedy
Gmina Jasienica będzie mogła
załatwić wszystkie formalności związane z pozwoleniem
na budowę i rozpocząć cały
proces przetargu. – Koszt szacujemy na 5 mln zł, sama budowa powinna rozpocząć się
jesienią, a w 2023 r. budynek
oddamy do dyspozycji strażaków i społeczności Łazów
– mówi wójt. (UGJ)

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowej strażnicy OSP Łazy.
Budynek jednocześnie będzie służył także innym organizacjom społecznym
i mieszkańcom sołectwa.

Janusz Pierzyna,

Repr.: Mat. UG Jasienica

wójt gminy Jasienica:

Wizualizacja budynku wielofunkcyjnego ze strażnicą OSP w Łazach.
– Zależy nam, aby naszym
jednostkom strażackim stwarzać odpowiednie warunki do
służby, przygotowań do działań bojowych i odbywania
spotkań. Strażnica w Łazach
to jedna z ostatnich w naszej
gminie, która wymaga poprawy stanu technicznego – mówi
wójt Janusz Pierzyna.

Budynek starej remizy
w Łazach Gmina przejęła
w listopadzie 2018 roku, aby
wesprzeć strażaków w dostosowaniu obiektu do właściwych
warunków. – Obecny budynek
w stosunku do potrzeb wymagałby znacznych nakładów
bez osiągnięcia odpowiednich
efektów. Zależy nam bowiem,

aby wraz ze strażnicą – podobnie, jak ma to miejsce w wielu
innych sołectwach – powstała
duża sala do zebrań wiejskich,
a także pomieszczenia do działalności lokalnych organizacji
społecznych – wyjaśnia Janusz
Pierzyna. Z tych powodów
zdecydowano się na postawienie nowego budynku.
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Dokumentacja dla ekspresówki CENTRUM ZYSKA PARKING
Jeszcze w tym roku ma ruszyć
budowa dużego parkingu w centrum
Jasienicy. Wójt na ten cel pozyskał
1,4 mln zł dofinansowania.
Parking powstanie na terenie
wzdłuż ul. Szkolnej naprzeciw
terenów sportowych przy szkole w Jasienicy. Już kilka lat temu
z myślą o gminnych inwestycjach
wójt Janusz Pierzyna doprowadził
do zakupu gruntów w tym miejscu.
– Ten rejon stanowi administracyjne centrum całej naszej gminy.
Musimy więc zadbać o odpowiednie
miejsce dla wszystkich przyjeżdżających tutaj mieszkańców i gości –
wyjaśnia wójt.
W okolicy znajduje się Urząd
Gminy, Zakład Komunalny, siedziba Gminnego Samodzielnego ZOZ
z ośrodkiem zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Komisariat Policji, a dodatkowo
jednostka Ochotniczej Straży Po-

www.gazetabeskidzka.pl

Nowe rozwiązania komunikacyjne ułatwią dojazd do Jasienicy.
skrzyżowaniu z ul. Międzyrzecką
w sąsiedztwie Urzędu Gminy. Stąd
główny strumień ruchu samochodów
skierowany zostanie nie bezpośrednio na ul. Strumieńską, ale w prawo,
na ul. Międzyrzecką. Kilkadziesiąt
metrów dalej nastąpi zjazd z ul. Międzyrzeckiej w lewo w zupełnie nową
drogę, która połączy to skrzyżowanie z ul. Strumieńską na wysokości
szkoły. W tym miejscu powstanie
trzecie rondo.
Ten złożony układ pozwoli przy
każdym skrzyżowaniu redukować
część strumienia samochodów, a tym
samym rozładować obecne korki.
Każde rondo będzie miało po 35 m
średnicy zewnętrznej, drogi przejazdowe przynajmniej 7 m szerokości,

powstaną chodniki i odwodnienia.
Na skrzyżowaniu z nową drogą
wykonane zostaną dodatkowe pasy
do skrętu.
Opracowanie dokumentacji wraz
z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń
powinno zająć ok. 1,5 roku i będzie
kosztować ok. 300 tys. zł. Wójt Janusz Pierzyna porozumiał się ze starostą bielskim Andrzejem Płonką,
że oba samorządy sfinansują projekt
po połowie. – Raczej nie należy się
spodziewać, aby korki w tym rejonie naszej gminy same z siebie
się zmniejszyły, ruch będzie coraz
większy. Szybka przebudowa skrzyżowania i łatwiejszy dojazd znacząco wpłyną na rozwój naszej gminy
– mówi wójt Janusz Pierzyna. (UGJ)

żarnej, apteka, szkoła, poczta, bank
i wiele sklepów. – W założeniu na
parkingu będą samochody zostawiać
także pracownicy tych wszystkich
instytucji tak, aby miejsca postojowe przy samych obiektach pozostawić wolne dla dojeżdżających
petentów – dodaje Janusz Pierzyna.
Duży plac parkingowy wraz
z drogami dojazdowymi będzie miał
również wydzielone miejsca do postoju autokarów, a także dla osób
niepełnosprawnych. Na skraju staną
również ogólnodostępne sanitariaty.
Teren zyska odwodnienie i ledowe
oświetlenie, będą także ławeczki
i elementy małej architektury. Przy
okazji inwestycji zostanie przebudowana również droga dojazdowa.
Całość ma kosztować ok. 1,8
mln zł, z tego 1,4 mln zł wójt pozyskał z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Prace ruszą
jeszcze w tym roku, w 2022 r. parking będzie gotowy. (UGJ)

Foto: Mat. UG Jasienica

Chodzi o rejon zjazdów i wjazdów
na drogę ekspresową S52 w Jasienicy, gdzie tworzą się korki. – Zależy
nam na jak najszybszej przebudowie
tego newralgicznego skrzyżowania.
Gotowy projekt wraz z dokumentacją i pozwoleniami przyspieszy inwestycję, pozwoli bowiem zabiegać
o jej sfinansowanie – wyjaśnia wójt
Janusz Pierzyna.
Przypomnijmy, że z myślą o przebudowie wójt doprowadził do wykupu gruntów w rejonie skrzyżowania,
a w 2020 r. zlecił także przygotowanie
koncepcji rozwiązania problemów komunikacyjnych. W tej sprawie odbyto
kilka spotkań z posłem Ziemi Bielskiej, a zarazem wiceministrem rodziny Stanisławem Szwedem, a także
Markiem Niełacnym, p.o. dyrektora
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Katowicach, oraz starostą bielskim Andrzejem Płonką.
Opracowana koncepcja nowego
układu drogowego przy węźle na S52
w Jasienicy ma rozwiązać problemy
komunikacyjne w tym ruchliwym
rejonie. Zakłada budowę trzech
rond oraz dodatkowej nowej drogi, omijającej skrzyżowanie zjazdu
z drogi S52. Jedno rondo powstanie
na skrzyżowaniu koło biblioteki,
kolejne po przejechaniu pod S52 na

Foto: Mat. UG Jasienica.

Gmina Jasienica i bielskie Starostwo Powiatowe zlecają opracowanie szczegółowego projektu
przebudowy węzła na drodze ekspresowej w Jasienicy.

Parking zostanie wybudowany na zakupionym wcześniej gruncie obok obiektów
sportowych szkoły.
czerwiec 2021
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gmina Jaworze

Pod Goruszką dla powietrza
Gmina Jaworze podpisała
porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w sprawie uruchomienia punktu konsultacyjnego rządowego programu
„Czyste Powietrze”. Jak wyjaśnia wójt Radosław Ostałkiewicz, punkt będzie czynny
w każdy czwartek od godz. 7
do 17, wcześniej należy się
jednak umówić, dzwoniąc do
Urzędu Gminy. – Zgodnie
z porozumieniem punkt będą
obsługiwali nasi konsultanci,
pracownicy Urzędu odpowiednio przeszkoleni – zapowiada wójt.
Radosław Ostałkiewicz
dodaje, że program „Czyste
Powietrze” umożliwia dofinansowanie do różnych przedsięwzięć służących ograniczeniu
niskiej emisji, a więc związa-

Foto: Mirosław Łukaszuk.

W czwartek 1 lipca w sali „Pod Goruszką” rozpocznie działalność punkt konsultacyjny
programu „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” będzie działał w budynku
„Pod Goruszką”.
nych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz
wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w budynkach
jednorodzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo

własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego
budynku mieszkalnego.
Właściciele mogą uzyskać dotację z programu na
dokumentację (np. audyt
energetyczny, dokumenta-

Wspólne sprzątanie

czerwiec 2021

wójt gminy Jaworze:
Uruchomienie punktu to kolejny
element działań w Jaworzu na
rzecz jak najszybszej poprawy
jakości powietrza. W ostatnich
latach dużo w tej kwestii zmieni-

Radosław Ostałkiewicz. Zakłada on wymianę w budynkach
mieszkalnych 100 starych, niskosprawnych kotłów na paliwo stałe, a więc węgiel czy

drewno, na kotły gazowe lub
kotły węglowe retortowe bądź
tłokowe 5 klasy, posiadające
certyfikat energetyczno-emisyjny. (Red)

Dyplomowana nauka
ogrodnictwa

Jaworze dysponuje 14 hektarami terenów zielonych, gdzie uczniowie szkoły ogrodniczej
będą mogli odbywać praktyki.
Przy Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Jaworzu od
nowego roku zacznie działać ponadpodstawowa szkoła branżowa
ucząca ogrodnictwa.

Zdjęcia: Gosia Krzempek/Mat. Organizatorów

Jak wyjaśnia wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz,
to Kuba Kapias z klasy IVb
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Marii Dąbrowskiej w Jaworzu zainicjował sprzątanie
i zmotywował setkę osób
do tej akcji. Przekonał m.in.
innych uczniów, pedagogów
jaworzańskich szkół, wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego,
harcerzy 11. Grunwaldzkiej
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa”,
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Jaworze oraz
mieszkańców, a wśród nich
również radnych Piotra Filipkowskiego i Magdalenę
Krzemień z rodziną. Uczestnicy odebrali przygotowane
worki i napoje, następnie ruszyli w teren zbierać śmieci.
Akcję koordynowali wicewójt Anna Skotnicka-Nędzka
i pracownicy Urzędu Gminy, zaś pracownicy Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze
i Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu byli
odpowiedzialni za sprawne
usuwanie zebranych odpadów,
wsparcie operacyjne zapewniła Policja. Ciepły posiłek dla
uczestników przygotowała
z kolei Karczma „Pod Błatnią”
oraz Bożena Surowiec. (R)

Radosław
Ostałkiewicz,

Foto: Mirosław Łukaszuk

Odkładane z przyczyn aury
i pandemii wielkie wspólne
sprzątanie Jaworza w sobotę
12 czerwca doszło do skutku.

cję projektową, ekspertyzy),
wymianę źródeł ciepła, przyłącza, instalacje, wentylację,
ocieplenie przegród budowlanych, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Niezależnie od działania
punktu konsultacyjnego nabór wniosków prowadzony
jest w trybie ciągłym przez
katowicki Fundusz. Po szczegółowe informacje na temat
programu warto sięgnąć na
stronę dostępną na „Portalu
Beneficjenta”: portal.wfosigw.
katowice.pl.
Dodatkowo mieszkańcy
będą mogli pozyskać dofinansowanie w ramach gminnego
programu „Czyste Jaworze”.
Wnioski na przyszły rok i następne (do 2024 włącznie) są
już przyjmowane. – To również program, który ma ograniczyć niską emisję – wyjaśnia

ło się na korzyść w naszej gminie,
regionie i kraju. W nowym sezonie grzewczym nie będzie już
gminnych budynków opalanych
węglem, wielu też właścicieli
domów zdołało wymienić piece
na gazowe. Ale jednak ciągle w
sezonie grzewczym wyczuwamy
duszący smog w powietrzu.
Może więc dzięki temu, że taki
punkt konsultacyjny będzie „pod
ręką”, to wielu mieszkańców,
zwłaszcza starszych domów, uda
się przekonać do szybkiej wymiany pieców węglowych na kotły
gazowe. Dodatkowo w przyszłym
roku będzie możliwość skorzystania także z gminnego wsparcia do
wymiany pieców. Czyste powietrze jest skarbem naszej miejscowości, musimy o nie dbać.

– To dobre rozwiązanie, pozwalające tej młodzieży „po przejściach”
na zdobycie zawodu. Ze swej strony
zaoferowaliśmy pomoc, bo mamy tak
dużo terenów zielonych, że na pewno
uczniowie będą mieli co robić podczas praktyk – mówi Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
W ośrodku wychowawczym
działa już szkoła podstawowa, która kształci uczniów w klasach V-VIII. Utworzenie szkoły branżowej
pozwoli na zapewnienie ciągłości
edukacji i zdobycie dyplomu zawodowego wychowankom ośrodka
zanim go opuszczą.
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ulicy Pałacowej 1

w Jaworzu będzie publiczną trzyletnią
szkołą ponadpodstawową, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży
niedostosowanej społecznie i wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i resocjalizacji. Ale za zgodą organu
prowadzącego, jakim jest samorządowe Województwo Śląskie, w miarę
wolnych miejsc będą mogli do niej
uczęszczać także uczniowie niebędący
wychowankami ośrodka, a posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne. Szkoła z zasady trzyletnia
będzie kształcić uczniów w zawodzie
ogrodnika w ciągu dwóch lat.
– Mamy dobre doświadczenia ze
współpracy z ośrodkiem. Wychowankowie często uczestniczą w życiu społecznym naszej miejscowości, włączają
się w prowadzone tutaj akcje, jak np.
ostatnie wspólne zbieranie śmieci – dodaje wójt Jaworza. (R)
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Sukcesy docenione
Młodzi laureaci prestiżowego wyróżnienia „Semper Melior” oraz sportowcy, którzy osiągnęli znaczącej
rangi sukcesy, zostali uhonorowani przez wójta gminy Jacka Kalińskiego.

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

Zarówno nasza utalentowana
młodzież, jak i doświadczeni już
w bojach sportowcy stanowią

FOTO: MAT. UG KOZY

Przed Pałacem Czeczów miało miejsce uroczyste uhonorowanie wyróżniających się sportowców oraz
zdolnych osób młodego pokolenia z gminy Kozy.
czej było teraz, gdy szcze- i sztuka), Michał Naglik (kat.
Wójt wręczył statuetki
pasja)
oraz
Zuzanna
Masiak
niejako
z opóźnieniem. Ogłogólne gratulacje odebrali:
Michał Kordasz (kat. kultura (kat. człowiek).
szenie wyróżnionych miało

Biało-czerwone kibicowanie
Rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy z udziałem reprezentacji Polski. Atmosferę turnieju
w wyjątkowy sposób poczuć można
odwiedzając Kozy.

www.gazetabeskidzka.pl

sięwzięciu. Przekonaliśmy się, jak
spragnieni jesteśmy wszyscy wspólnie spędzonego czasu. Na otwartej

przestrzeni to z oczywistych względów znacznie bardziej komfortowe
i bezpieczne – podkreśla wójt. (M)

Kalińskiego zostali: Wiesław
Wróbel, Grzegorz Drewniany
(obaj sporty siłowe), Weronika Więcek (pływanie), Adrian
Honkisz (kolarstwo), Angelika Noga (biegi górskie), Karol
Koczur (lekkoatletyka), Radosław Michoń (nordic walking),
Kacper Konior (kombinacja
norweska) i Marcin Malarz
(lekkoatletyka). (RED)

Święto wszystkich dzieci
Mali mieszkańcy Kóz korzystać
mogą już z nowego placu zabaw.
Jego otwarcie nastąpiło w szczególnie radosnym dniu dla wszystkich pociech.
Dzień Dziecka w Kozach zbiegł
się z uroczystą inauguracją placu zabaw – Podwórko Talentów Nivea,
zlokalizowanego przy ulicy Słonecznej. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonał wójt Jacek Kaliński,
który życzył wszystkim dzieciom
przyjemnego i bezpiecznego korzystania z kolejnego na terenie gminy
miejsca aktywności.
I rzeczywiście odezwę wójta
najmłodsi wzięli sobie do serca,
a słoneczna pogoda w połączeniu
z atrakcjami i wręczonymi im gadżetami w postaci piłek oraz skakanek sprawiły, że dzień upłynął
podopiecznym koziańskich „zerówek” na radosnych zabawach.
Chętnie użytkowali interdyscyplinarne i rozwijające zabawki, wygrywali melodię na cymbałkach,
skakali na trampolinach, chowali
się pod kopułą zapewniającą możliwość oglądania gwiazd za dnia,
huśtali się i wspinali po wymagających ściankach.

Foto: Mat. UG Kozy

W poniedziałkowy wieczór 14
czerwca koziański park wypełnił
się miłośnikami futbolu, którzy
przyodziani w biało-czerwone barwy przybyli – także z okolicznych
miejscowości – do specjalnie zorganizowanej strefy kibica. Okazją
był inauguracyjny dla reprezentacji
Polski mecz ze Słowakami podczas
„Euro 2020”. I choć start nie był dla
Roberta Lewandowskiego i spółki
pomyślny, bo to rywale wygrali 2:1,
to jednak atmosfera w Kozach dopisywała. Chętnym kibicom malowano na twarzach polskie flagi, można
było raczyć się pysznymi kiełbaskami, frytkami, zapiekankami i wszelakimi słodkościami, nie zabrakło
także chłodzących napojów, które
okazały się bardzo przydatne w słonecznych warunkach.
Podobnie atrakcyjnie koziańska
strefa kibica wyglądać będzie, gdy
Polacy ponownie wybiegną na boisko – w sobotę 19 czerwca zagrają
przeciwko Hiszpanii (godzina 21),
a w środę 23 czerwca ze Szwecją
(godz. 18). Czy kibicowanie w Kozach potrwa dłużej? Tego przewidzieć nie sposób, warunkiem jest
co jasne awans biało-czerwonej
drużyny do fazy pucharowej mistrzostw.
Strefa, która sądząc po zainteresowaniu okazała się wyjątkowo trafionym pomysłem, jest inicjatywą
wójta Jacka Kalińskiego. – Nie tylko o sam sport chodzi w tym przed-

miejsce w formule online już
w marcu, ale wtedy z racji
pandemii do ich przekazania
nie doszło.
Nie zapomniano również
o sportowcach z Kóz, którzy w ostatnich miesiącach
odznaczyli się znakomitymi
wynikami. W następstwie
wartościowych osiągnięć wyróżnieni przez wójta Jacka

przykład pasji i zaangażowania,
które przynoszą realizację wyznaczonych celów. Doceniamy
jako społeczność te wysiłki i nie
pozostajemy na nie obojętni.
Przyznane nagrody i wyróżnienia
są formą podziękowania z naszej
strony za godne reprezentowanie gminy Kozy, również daleko
poza jej granicami. Przy takiej
wyjątkowej okazji cieszymy się
też szczególnie, że mimo różnych przeciwności, choćby tych
związanych z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami,
tak wiele osób nieprzerwanie
stawia na aktywność w swoich
dziedzinach.

– Uśmiechy praktycznie nie
znikały z twarzy dzieci. To najlepszy dowód na to, że place zabaw,
w które od kilku lat na miarę pojawiających się możliwości inwestujemy, są bardzo potrzebne – mówi
wójt Kaliński.
Gmina ma już plany, aby plac
rozwijać. Jego otoczenie zyska
wizualnie dzięki zasianiu trawy
i nasadzeniu drzewek. Docelowo
stanie tu również wiata, ławeczki,
a wokół zabudowane zostaną nowe
miejsca parkingowe. – Troszczymy
się o wszystkie tego typu miejsca
w naszej gminie, aby dobrze służyły najmłodszym. Kluczowe w tym
względzie jest oczywiście bezpieczeństwo – zauważa wójt gminy.
Warto przypomnieć, że plac zabaw przy ul. Słonecznej powstał
m.in. dzięki zaangażowaniu Justyny
Kudelskiej ze Stowarzyszenia Kozianki, zdolnych koziańskich dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.
Wspólnie przygotowano materiał
filmowy na potrzeby konkursu organizowanego przez markę Nivea
w 2020 roku. Video spodobało się
na tyle, że jury nagrodziło je bez konieczności poddawania głosowaniu
internautów. (MA)

Foto: Mat. UG w Kozach

Uroczyste spotkanie zorganizowane zostało na świeżym
powietrzu przed Pałacem Czeczów. Wykorzystano ku temu
z jednej strony dobrą pogodę,
z drugiej natomiast częściowe
poluzowanie obostrzeń sanitarnych. Wydarzenie uświetnił występ grupy perkusyjnej
„Walimy w Kocioł”.
Nagrody „Semper Melior” ustanowione zostały
dla wyłaniania i wyróżniania
osób uczących się do lat 25,
które realizując swoje pasje
lub obowiązki, wyróżniają się w swoim środowisku
konsekwencją działania lub
pokonują bariery ograniczeń
własnych i stworzonych
przez otoczenie, tworząc
wartościowe wzorce zachowań. Przyznawane są co roku
w kilku kategoriach. Nie ina-
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Plac zabaw – Podwórko Talentów Nivea przy ul. Słonecznej w Kozach jest już
dostępny dla dzieci.
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Gmina Wilamowice

Asfalt zamiast szutru
W tym roku Gmina Wilamowice wyda na remonty i poprawę stanu swoich dróg ponad pół miliona złotych. Nakładki asfaltowe zyskają drogi, które do tej pory były jedynie utwardzone.

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Foto: Mirosław Łukaszuk.

Mimo że zima nie była
ostra, to jednak częste wahania
temperatury poniżej i powyżej
zera doprowadziły do licznych
uszkodzeń asfaltu. Jak wyjaśnia burmistrz Marian Trela,
właśnie usuwanie tego rodzaju usterek przeprowadzono
w pierwszej kolejności. – Zależało nam, aby nie dopuścić
do poszerzania się uszkodzeń,
a też dziury znacznie utrudniały przejazd mieszkańcom
– mówi burmistrz.
Lista remontów cząstkowych dróg została sporządzona
na podstawie zgłoszeń sołtysów
i przewodniczącego Zarządu
Osiedla w Wilamowicach,

Niedawno zakończona modernizacja drogi powiatowej przez Zasole Bielańskie została przeprowadzona z dofinansowaniem z budżetu Gminy Wilamowice.
najczęściej jako odpowiedź na
uwagi samych mieszkańców.
Po objeździe i naocznej ocenie

Przybędzie lamp
Kilkadziesiąt nowych lamp ulicznych planuje zamontować w tym roku Gmina Wilamowice.
– Co roku staramy się montować nowe oświetlenie,
najczęściej jako uzupełnienie istniejącego. Nie trzeba
chyba wyjaśniać, że na dobrze oświetlonych drogach
po zmroku piesi są bardziej bezpieczni – mówi burmistrz Wilamowic Marian Trela.
Zgodnie z projektem nowe oświetlenie stanie w Pi-

stanu uszkodzeń drogi zostały
zakwalifikowane do remontów.
– Staramy się na bieżąco prze-

sarzowicach przy ul. Sosnowej (8 punktów), Cmentarnej (2) i Wiśniowej (1), w Wilamowicach przy ul.
1 Maja (1), Ogrodniczej (2), w dwóch rejonach ul.
Cmentarnej (po 2), Dankowicach przy ul. Kościelnej (2) i Św. Wojciecha (1), Hecznarowicach przy ul.
Wodnej (2) i Krakowskiej (2), a także w Starej Wsi
przy ul. Zaolzie (6).
Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy
tego zadania.

kazywać wykonawcy kolejne
fragmenty dróg, które zostały
uszkodzone, aby uzupełnić
ubytki w nawierzchni asfaltowej – mówi wiceburmistrz
Stanisław Gawlik. Zakończono również prace porządkowe
związane z oczyszczaniem
jezdni, chodników oraz studzienek burzowych. Łącznie
oczyszczono 53 tys. mkw.
chodników i parkingów, a także 275 studzienek burzowych.
W tym roku także w wielu
miejscach na drogach o tzw.

W ostatnich latach wykładaliśmy spore sumy, aby wesprzeć
Powiat Bielski w modernizacji
ważnych dróg, przebiegających
przez naszą gminę. W zdecydowanej większości główne ciągi
komunikacyjne znacznie ponawierzchniach nieulepszonych, a więc gruntowych i dojazdowych do nieruchomości,
wykonane zostaną prace, aby
poprawić ich przejezdność.
Położony zostanie destrukt
(kora asfaltowa).
Prace mają potrwać do
końca lipca, podobnie jak
przewidziane na ten rok remonty odwodnień w pasach
drogowych. Pod tym względem Gmina otrzymuje jednak
tak wiele zgłoszeń, że nie jest
w stanie wszystkich wykonać
od razu, dlatego poprawę od-

Znów na rowery

Ochotnicza Straż Pożarna
w Dankowicach przy wsparciu Gminy Wilamowice pozyskała dofinansowanie do
kompleksowej termomodernizacji swojej strażnicy.

Po rocznej przerwie w niedzielę 27 czerwca ruszy jubileuszowy Gminny Rajd
Rowerowy – to już jego 10.
edycja.
W ubiegłym roku
z powodu ograniczeń epidemicznych rajd odwołano,
ale teraz, gdy tylko poluzowano obostrzenia, zostanie
przeprowadzony. – Rajdy
rodzinne szybko wpisały się
w imprezową tradycję Wilamowic, przejazd bowiem
obejmuje całą gminę, a przy
okazji na uczestników czekają liczne atrakcje – mówi
burmistrz Wilamowic Marian
Trela, zapraszając do udziału
w rajdzie.
Co roku rajdy gromadziły
po dwieście osób, a na trasę

czerwiec 2021

Termomodernizacja strażnicy OSP Dankowice pozwoli na uzyskanie oszczędności za energię.
liczyli wzrost na blisko 72 proc.
W sposób oczywisty inwestycja
przyczyni się do redukcji emisji
CO2 – w tym wypadku wyliczenia mówią o zmniejszeniu
z 63 t na rok do poziomu 13,7
t, czyli o blisko 50 ton rocznie
(78,28 proc.).
Pieniądze pochodzić będą
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
z osi „Efektywność energetyczna”, udostępnionego w ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Południowego. Koszt projektu
obliczono na 2 mln zł, z czego
1,8 mln zł to tzw. koszty kwalifikowane. Dofinansowanie
wyniesie 85 proc., a więc 1,5
mln zł. Resztę pokryją strażacy
z zaciągniętego na ten cel kre-

dytu, który poręczyła Gmina
Wilamowice. – Ekologiczna
termomodernizacja tak dużego obiektu, z którego licznie
korzystają nasi mieszkańcy,
w znaczący sposób przyczyni się do ochrony środowiska
w naszej części regionu – mówi
burmistrz Marian Trela.
Z mniejszych remontów,
jakie w tym sezonie budowlanym zaplanowano w gminie
Wilamowice, należy wymieć
remont elewacji budynku
Urzędu Gminy, wykonanie
wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. wraz z instalacją
wodociągową w budynku
LKS Sokół w Hecznarowicach, a także termomodernizację z wymianą okien
w budynku biura Kółka Rolniczego w Pisarzowicach. (Ł)

– zgodnie z nazwą – wyruszały najczęściej całe rodziny. Zasadą nigdy nie było
ściganie się, ale bezpieczny,
rekreacyjny przejazd różnymi
trasami prowadzącymi przez
gminę, tak aby ją jak najlepiej poznać.
Czy nawet to rekreacyjne
tempo nie będzie wyzwaniem
po pandemicznej przerwie?
Przekonamy się w ostatnią
niedzielę czerwca. Start zaplanowano na godz. 10 na
stadionie Wilamowiczanki,
półmetek wyznaczono na
stadionie LKS Pionier Pisarzowice, zaś metę przy muszli koncertowej w Starej Wsi.
Wśród tegorocznych atrakcji
przewidziano m.in. występ
mażoretek, orkiestry, a tak-

wodnień prowadzi według kolejności zgłoszeń.
Łącznie na te prace przy
drogach lokalnych przeznaczono 550 tys. zł. W całości
zostaną pokryte z budżetu
Gminy Wilamowice. To więcej, niż w latach ubiegłych,
w tej sumie zaplanowano 150
tys. zł na położenie nakładek
asfaltowych na tych drogach,
gdzie do tej pory ich nie było.
Stopniowo w każdej miejscowości gminy takich miejsc
z nowymi nakładkami będzie
przybywać. (Łu)

że udział dzieci w licznych
konkurencjach sportowych,
w których czekają nagrody.
Trasa liczyć będzie ok. 30
km. Zapisy przyjmuje MGOK
oraz dom kultury w Pisarzowicach do 23 czerwca,
bowiem liczba miejsc jest
ograniczona. Wpisowe wynosi 15 zł, które pozwoli pokryć
koszty koszulki rajdowej, posiłku i napoju.
Organizatorzy pozostają
niezmienni: Burmistrz Wilamowic, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Wilamowicach oraz TKKF „Żywioł”
Wilamowice. Wspierają ich
Rady Sołeckie w Pisarzowicach i Starej Wsi, UKS Sokół
Pisarzowice, LKS Wilamowiczanka Wilamowice, LKS
Pionier Pisarzowice oraz
gminne jednostki OSP. (Ł)

Foto: Mat. MGOK Wilamowice

Budynek OSP w Dankowicach przejdzie gruntowną
modernizację. M.in. zostaną
ocieplone ściany zewnętrzne,
stropodach oraz dachy, wymieniona będzie cała stolarka
okienna i drzwiowa, tak aby
mniej tą drogą tracono ciepła
w sezonie grzewczym. Poddana zostanie modernizacji również wewnętrzna instalacja c.o.
Ale to nie wszystko, bowiem
dofinansowanie przewiduje
również budowę instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego
źródła energii. W tym wypadku oznacza to montaż paneli
PV o mocy 21 KW. Obiekt jest
już wyposażony w nowoczesne
źródło ciepła – gazowe. Piec
wymieniono w ub.roku, stało
się to z powodu awarii.
Całość prac ma potrwać do
połowy przyszłego roku. Dzięki
wykonaniu kompleksowej termomodernizacji, obejmującej
wymianę stolarki okiennej,
montaż nowoczesnych kotłów
gazowych i w końcu instalacji OZE budynek znacznie
poprawi swoją efektywność
energetyczną, projektanci ob-

Foto: Mirosław Łukaszuk.

Termomodernizacja strażnicy

prawiły swój stan techniczny,
nośność, bezpieczeństwo dzięki
chodnikom, komfort jazdy. Pozostało jeszcze kilka odcinków,
ale nasi mieszkańcy już teraz
łatwiej dojeżdżają do dużych
ośrodków w sąsiedztwie – Bielska-Białej, Oświęcimia, Kęt czy
Brzeszcz.
Dlatego większą uwagę będziemy teraz zwracać na poprawę
stanu technicznego mniejszych
dróg, dojazdu do całych osiedli
czy posesji. Drogi lokalne, które
do tej pory często były jedynie
utwardzone i wyżwirowane,
stopniowo zyskiwać będą nowe
nawierzchnie bitumiczne. To poprawi całą infrastrukturę drogową naszej gminy.

Wspomnienie z poprzedniego, a więc przeprowadzonego w 2019 r. Gminnego Rajdu Rowerowego.
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Pompownie w budowie
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Ważnym elementem realizowanego od ponad trzech lat projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” jest budowa sieciowych pompowni
ścieków.
Konieczność budowy
pompowni w Wilkowicach
– w Huciskach przy ul. Galicyjskiej oraz Bułgarii przy ul.
Łubinowej – ma ścisły związek
z górzystym ukształtowaniem
terenu, uniemożliwiającym
grawitacyjne odprowadzanie
ścieków z obszaru całej gminy.
Już na etapie projektu Gmina
zdecydowała się na zastosowanie rozwiązań nowoczesnych,
a przy tym w pełni sprawdzonych. W dwóch rejonach gminy rozpoczęły się prace ziemne
pod przyszłe pompownie, których uruchomienie pozwoli
wielu mieszkańcom bez przeszkód korzystać z kanalizacji
sanitarnej. Do każdej pompowni przewidziano dojazdy
zakończone placem manewrowym. Ich tereny zostaną docelowo wygrodzone, wyposażone
w bramę wjazdową i lampy
oświetleniowe typu parkowego.
– Mówimy o naprawdę
szeroko zakrojonych pracach.
W ich następstwie powstaną
pompownie o dużym zaawansowaniu technologicznym,
bezpieczne pod względem
ekologicznym, a przy tym
mało uciążliwe dla okolicznych mieszkańców – mówi
Janusz Zemanek, wójt gminy Wilkowice.
Sercem przepompowni
będzie tłocznia, która stanowi kompletne i w pełni
zautomatyzowane urządzenie,
składające się z szeregu podzespołów zapewniających ciągłą i niemalże bezobsługową
pracę. Podstawowym elementem tłoczni jest hermetyczny
zbiornik wykonany ze stali
nierdzewnej (kwasoodpornej),
do którego napływają ścieki.

W Wilkowicach powstaną w ramach inwestycji 2 pompownie, które
umożliwią odprowadzanie ścieków z niżej położonych obszarów gminy:

Bułgaria (ul. Łubinowa)
 tłocznia TSC.2.15 montowana na głębokości ok. 8 metrów
 podnoszenie ścieków na wysokość ponad 17 metrów
 2 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 56 metrów
sześciennych
 zabezpieczenie potrzeb dla ok. 300 mieszkańców

Huciska (ul. Galicyjska)
 tłocznia TSC.2.45 montowana na głębokości ok. 6 metrów
 podnoszenie ścieków na wysokość ponad 100 metrów
 4 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 213 metrów
sześciennych
 zabezpieczenie potrzeb dla ok. 700 mieszkańców
W momencie napełnienia się
zbiornika urządzenia zabezpieczająco-sterujace spowodują naprzemienne załączanie
pomp, za pomocą których
ścieki będą przetłaczane rurociągami tłocznymi do wybudowanych już kolektorów
grawitacyjnych. Wszystkie
ścieki z terenu gminy odprowadzane będą do oczyszczalni
ścieków Komorowice w Bielsku-Białej.
Tłocznie jako urządzenia
zostały już fabrycznie wykonane i dostarczone wykonawcy, docelowo zostaną
zamontowane w suchych żelbetowych zbiornikach podziemnych pompowni.
W pierwszej kolejności
wykonanie zbiorników pompowni rozpoczęto w rejonie
ul. Łubinowej, gdzie powstał
imponujących rozmiarów

ośmiometrowy wykop. Na czas
budowy zamontowane zostały
grodzice stalowe zabezpieczające głęboki wykop.
Na teren budowy pompowni przetransportowane zostały
już w maju wielkogabarytowe
elementy żelbetowych zbiorników. Przejazd specjalnych
kręgów żelbetowych wraz

z płytą pokrywową o średnicy
przekraczającej cztery metry,
wymagał zastosowania specjalistycznych pojazdów i sprzętu. Przygotowanie transportu,
realizowanego z centrum Polski, wymagało pod względem
logistycznym szeregu uzgodnień z administratorami dróg
i policją. – Najlepiej poka-

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km,
co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja
obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 80,3 km sieci, pozwoli na
skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.
Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – grudzień 2022 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

FOTO: MAT. UG WILKOWICE

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

zuje to, jak potężną i ważną
inwestycję od kilku już lat
z powodzeniem realizujemy.
Wszystko to z myślą o poprawie komfortu codziennego
życia naszych mieszkańców,
którzy podłączenia do kanalizacji wyczekują – tłumaczy
wójt Janusz Zemanek.
Projektowane pompownie z wykorzystaniem tłoczni ścieków pracować będą
w systemie automatycznym,
a praca pomp sterowana będzie układem elektronicznym
współpracującym z czujnikiem poziomu ścieków. Przekazywanie sygnałów o pracy
i stanach awaryjnych odbywać
się będzie za pośrednictwem
systemu telemonitoringu na
dyspozytornię Aqua S.A.
Budowane pompownie posiadają szereg zabezpieczeń
zwiększających jej niezawodną
pracę i bezpieczeństwo. Układ
pompowy został wyposażony
w dodatkowe pompy rezerwowe uruchamiane przemiennie
w każdym cyklu pracy.
Dzięki temu awaria którejś
z pomp nie zakłóci stabilno-

ści pracy tłoczni. Brak prądu
również nie będzie powodował negatywnych skutków.
Każda z pompowni wyposażona została w agregat prądotwórczy, uruchamiający się
automatycznie w przypadku
braku zasilania. Z kolei na
wypadek nieprzewidzianych
awarii na rurociągach tłocznych zainstalowane zostały
zbiorniki retencyjne o dużej
pojemności. Zapewniają one
całkowicie szczelne gromadzenie ścieków w okresie co
najmniej 48 godzin.
Jak dodaje wójt, warunki
pogodowe na wiosnę tego roku
nie były specjalnie sprzyjające
dla wykonawcy. Gdy wykonywane były głębokie wykopy na
pompowni przy ul. Łubinowej,
w okresach wzmożonych opadów deszczu, konieczne było
wypompowywanie dużej ilości
gromadzącej się wody. – Nie
spowodowało to jednak istotnych opóźnień. Tempo prac
wyprzedza harmonogram
i żaden z ustalonych terminów
nie jest zagrożony – mówi wójt
gminy. (MA)

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji
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Zanocuj w lesie
Nadleśnictwa Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach wyznaczyły
miejsca w leśnej głuszy, w których można biwakować. Jeśli
to tylko jedna lub dwie noce,
a nasza grupa liczy mniej, niż
9 osób, nie trzeba nawet tego
zgłaszać. W innym przypadku
należy wypełnić ankietę, dostępną na stronie nadleśnictwa,
np. bielsko.katowice.lasy.gov.
pl, na dwa dni przed planowanym biwakiem i wysłać ją na
podany tam adres.
W naszym regionie miejsc
do biwakowania wyznaczono
całkiem sporo, na stronach
nadleśnictw łatwo znaleźć
mapy. W Bielsku to zbocza Cybernioka nad Doliną Wapienicy, w sąsiednim

Jaworzu i Brennej zbocza
Błatniej, w Brennej i Ustroniu Równicy, Ustroniu i gminie Goleszów zbocze pod
Małą Czantorią, a także las
w Pierśćcu na granicy z Chybiem czy zbocza pod Cieńkowem w Wiśle. We wszystkich
tych miejscach na biwak można wziąć kuchenkę gazową,
co stanowi rzadkość w skali
całego województwa.
Miejsc, gdzie biwakować
można, już całkowicie bez
otwartego ognia, jest znacznie
więcej, np. w Wiśle pod Soszowem, na zboczach Wisły
Czarne i Malinki, rozległym
lesie w Istebnej, na południowych zboczach masywu
Skrzycznego, w Milówce
wzdłuż szlaku na Cebulę,

w Masywie Magurki Wilkowickiej, w dużych partiach
Beskidu Małego na prawym
brzegu Soły, Lasach Kobiórskich, a nawet tuż obok
Babiogórskiego Parku Narodowego na zboczach Jałowca
i Masornego Gronia. Widać
wyraźnie, że można dostosować miejsce biwaku do własnych możliwości, a do wielu
można dostać się pociągiem
lub autobusem i dojść po krótkiej wędrówce.
Biwakowiczów obowiązują
jednak ograniczenia. Główne
to te wspomniane, związane z używaniem otwartego
ognia. Nie wolno wjeżdżać do
lasu pojazdami silnikowymi,
zaprzęgowymi ani motorowerami, wszystkie śmieci należy

Foto: Mirosław Łukaszuk.

Lasy Państwowe na terenie całego regionu zachęcają do korzystania z nocnego biwakowania na łonie przyrody. Odbywa się to oczywiście pod pewnymi
warunkami.

Biwakowanie dozwolone jest m.in. w Lasach Kobiórskich niedaleko leśniczówki w Czarkowie.
wziąć ze sobą po zakończeniu
biwaku, również resztki jedzenia. Na nocleg leśnicy rekomendują użycie własnego
hamaku, płachty biwakowej,
w ostateczności można rozbić
także namiot. W tym wypadku
trzeba jednak pamiętać, żeby

robić to na trwałej nawierzchni, bez szkody dla runa leśnego
i bez rozgarniania ściółki leśnej.
Leśnicy zastrzegają, że
mogą pojawić się ograniczenia, np. związane z pracami
leśnymi, lepiej więc zawczasu

Magiczna dzika czereśnia

TROSKA o planetę

Uczniowie jednej z klas
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kozach uzyskali wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie ekologicznym
„Planeta Energii”.
W ramach konkursu,
poprzez specjalnie utworzoną platformę, dzieci
miały wykonywać różne
zadania interaktywne, związane z szeroko pojmowaną
ochroną planety. Wykorzystując nowoczesne
aplikacje w czasie nauki
zdalnej uczniowie klasy 3b
koziańskiej placówki stwoczerwiec 2021

rzyli ciekawą prezentację
„W Miasteczku Eko”. Zyskała ona uznanie komisji
konkursowej, której przewodził dr Tomasz Rożek,
fizyk, dziennikarz i popularyzator nauki.
Co ważne, wszyscy podopieczni Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach, którzy
przystąpili do konkursu,
otrzymali nagrody za swoją
aktywność. Mają one przypominać im o tym, że troska
o Ziemię cały czas pozostaje jak najbardziej aktualnym
wyzwaniem. (MA)

Klub Gaja po raz 11. podjął się organizacji konkursu
„Drzewo Roku”. Ma on na celu
promowanie postawy szacunku dla przyrody oraz wyszukanie przykładów ciekawych
i trwałych związków pomiędzy
kulturą i historią lokalnej społeczności a drzewem, które jest
przez nią szczególnie doceniane. W konkursie nie są wcale
poszukiwane drzewa najstarsze, najwyższe, najgrubsze,
najpiękniejsze, ani najrzadsze, a te najbardziej kochane,
mające swą unikatową historię
i pobudzające ludzką wyobraźnię. – Drzewa dają tlen, przeciwdziałają zmianom klimatu,
są ważne dla ochrony różnorodności biologicznej oraz ży-

Foto: Mat. Organizatora

Foto: Mat. SP 2 w Kozach

Drzewo zlokalizowane w wiślańskim Cieńkowie otrzymać może zaszczytne miano
„Drzewa Roku”. Potrzebne
są jednak do tego głosy w ramach trwającego konkursu.

cia miliardów ludzi i zwierząt
na Ziemi. Drzewa są częścią
naszego dziedzictwa narodowego, dlatego powinniśmy je
chronić dla przyszłych pokoleń. Jeśli nie jest Ci obojętny
los drzew, pomóż nam je sadzić, chronić i opiekować się
nimi – apeluje Jacek Bożek
z Klubu Gaja.

Spośród blisko 150 drzew,
zgłoszonych do udziału w plebiscycie, jury wyłoniło finałową
szesnastkę. W tym wąskim gronie znalazła się dzika czereśnia,
która nieco ponad 100 lat temu
wyrosła na grzbiecie Cieńkowa
w Beskidzie Śląskim. Drzewo
znajduje się na popularnym rodzinnym szlaku, którym chętnie

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

skontaktować się z nadleśnictwem. I wziąć sobie do serca
zasady bezpieczeństwa, bo
choć nasze lasy mogą wydawać się całkiem swojskie, to
trzeba pamiętać choćby o tym,
że mieszkają w nich dzikie
zwierzęta. (RED)

spacerują zarówno turyści, jak
i mieszkańcy Wisły. To miejsce zachwyca swą atmosferą.
Nic dziwnego, że pocztówki,
plakaty, zdjęcia w rodzinnych
albumach czy też na portalach
społecznościowych z magicznym drzewem w roli głównej
można już liczyć w tysiącach.
Nie brakuje osób, które żądne
pięknych widoków, przyjeżdżają właśnie tutaj na wschody
i zachody słońca.
Z drzewem, mającym 8 metrów wysokości oraz obwód
wynoszący 160 cm, wiąże się
pewna legenda. Głosi ona, że
każdy, kto szczerze pocałuje i obejmie ukochaną osobę
pod tym 100-letnim drzewem,
zazna na zawsze szczęścia
w miłości. Jak przekonują
właściciele terenu, na którym
rośnie czereśnia, sami tak
uczynili i są razem już 30 lat.
Drzewo z Cieńkowa zostało
zgłoszone do konkursu przez
Urząd Miejski w Wiśle. Jeszcze do końca czerwca można
oddać na nie głos na stronie
www.drzeworoku.pl. (M)
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Burmistrz Wilamowic Marian Trela wyjaśnia, że priorytetowy program „Czyste
Powietrze” Gmina realizuje
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W 2019 r. zawarto porozumienie, od tego momentu przy Urzędzie Gminy Wilamowice działa
punkt, w którym przyjmowane
są wnioski od mieszkańców
o dofinansowanie w ramach
„Czystego Powietrza”.
– Utworzenie punktu znacznie ułatwiło całą procedurę
złożenia wniosku. Nie mniej
ważne było też to, że zainteresowany mieszkaniec mógł
wcześniej o wszystkich warunkach dowiedzieć się bezpośrednio od kompetentnych
pracowników, którzy również
pomogli w wypełnianiu wniosku – mówi Marian Trela. Jak
dotąd złożonych zostało 230
wniosków o dofinansowanie,

Każdego roku w sezonie grzewczym nad Wilamowicami rozciąga się smog, ale szeroko podejmowane działania
wkrótce mogą znacznie tą uciążliwość ograniczyć.
w tym 16 pomp ciepła, 174
kotłów gazowych, 22 kotłów
na węgiel i 3 kotłów na biomasę. Do tego należy doliczyć
dodatkowo składane wnioski,
związane z termomodernizacją budynków.
– Zależy nam na jak najszybszym ograniczeniu zanieczyszczania powietrza, za
które na terenie naszej gminy
głównie odpowiadają właśnie
domowe paleniska. Dlatego
podejmujemy również dodatkowe działania, które pozwolą szybko wyeliminować kotły
węglowe, a więc urządzenia
najbardziej przyczyniające
się do zanieczyszczeń – wyjaśnia burmistrz.
Dlatego w tym roku Gmina
Wilamowice rozpoczęła własny

dwuletni program wymiany
starych węglowych pieców na
nowe kotły gazowe – i tylko takie. – Węglowe, nawet te piątej
klasy wydajności, już finansowane nie będą – mówi wiceburmistrz Stanisław Gawlik.
Na początek przeprowadzono inwentaryzację urządzeń
grzewczych w budynkach
jednorodzinnych w całej gminie. W tym celu poproszono
o pomoc kominiarzy, którzy
odwiedzają domy i przy tej
okazji informowali mieszkańców o obowiązkach związanych
z właściwym utrzymaniem pieców. W ramach tych działań
rozpoznawali rodzaj pieca i mocowali na urządzeniu naklejkę
z dokładną informacją, do kiedy
należy stary piec wymienić.

W ramach programu wsparcia dla mieszkańców w tym
roku dofinansowanie uzyska
120 inwestycji domowych.
Ponad 60 umów pomiędzy
Gminą, mieszkańcem a wykonawcą wymiany kotła właśnie
jest podpisywanych, co więcej,
zostały już odebrane pierwsze
przeprowadzone modernizacje
kotłowni u mieszkańców.
Na wymianę z puli programu Gminy Wilamowice można
pozyskać maksymalnie 3,5 tys.
zł. To jednak program dodatkowy, co oznacza, że można
go połączyć z realizowanym
przez katowicki Fundusz programem „Czyste Powietrze”.
Na realizację programu
Gmina z własnego budżetu
przeznaczyła 420 tys. zł. (Łu)

Sukcesem zakończyła
się kolejna odsłona akcji
„Drzewko za surowce”, organizowanej cyklicznie przez
bielską Fundację Ekologiczną „Arka”.

I tym razem schemat
akcji cieszącej się dużym
wzięciem był identyczny,
jak w poprzednich edycjach.
Na parkingu jednej z galerii
handlowych w Bielsku-Białej odbierane były surowce
wtórne, w zamian osoby je
oddające otrzymywały sadzonkę kwiatów lub drzewek. Przygotowano m.in.
buki, świerki, begonie czy

nawet pomidorki koktajlowe,
po które mieszkańcy Bielska
i okolic sięgali wyjątkowo
chętnie. Dość wspomnieć, że
już kilkadziesiąt minut przed
startem wydarzenia ustawiły
się długie kolejki.
Wymowne są też same
liczby będące następstwem
zbiórki surowców. Uczestnicy akcji oddali łącznie blisko
8 ton makulatury, 420 kg butelek typu PET, 2060 kg szkła
i 880 kg puszek aluminiowych.
– Trudno nie określić tej inicjatywy jako udanej. Pomysł
znów świetnie „wypalił”. Odpady posegregowane trafiły we
właściwe miejsce, a znaczne

www.gazetabeskidzka.pl

Foto: Fundacja Ekologiczna Arka

Tłumy po sadzonki

ilości przygotowanych sadzonek niewątpliwie przydadzą
się ich właścicielom – zgodnie

mówili przedstawiciele Arki
oraz leśnicy z Nadleśnictwa
Bielsko. (M)
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Sprzątanie nad Sołą

Okolice ujścia rzeki
Soły do Jeziora Żywieckiego zostały nie tak dawno
gruntownie oczyszczone
z zalegających odpadów.
Inicjatywa, która odbiła się szerokim społecznym echem, nie wzięła się
znikąd. W połowie maja
Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żywieckiego
natrafiła w bliskości Soły
na teren pokryty ogromną
ilością plastikowych butelek. Informacja taka została
błyskawicznie przekazana
właściwym służbom, w tym
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
w Katowicach.
To właśnie inspektorzy
wspomnianej organizacji

z delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej, wspólnie z przedstawicielami Miejskiego
Centrum Kultury w Żywcu,
pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu
Zlewni w Żywcu, ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
członkami Społecznej Straży
Rybackiej, ale i zaangażowanymi w troskę o środowisko
mieszkańcami miasta, podjęli
się końcem maja sprzątania
mocno zaśmieconego rejonu.
Wszystko po to, by zapobiec
degradacji środowiska naturalnego w miejscu uznawanym za atrakcyjne i chętnie
odwiedzanym przez rzesze
turystów. (RED)

ZAPROSZENIE

Festiwal
roślin
Setki roślin doniczkowych
będzie można obejrzeć podczas rozpoczynającego się
w sobotę w Bielsku-Białej
Festiwalu Roślin.
Od roślin w najbliższy
weekend zazieleni się Hala
BKS Stal. Organizatorzy zapowiadają, że zwiedzający do
wyboru będą mieli kilkaset roślin doniczkowych – lista kwiatów dostępnych na Festiwalu
jest bardzo długa i obejmuje
pozycje zarówno te popularne,
jak również egzotyczne okazy,
które trudno znaleźć na rynku.
Kwiaty będzie można również
kupić, organizatorzy zapowiadają duże upusty i okazje dla
uczestników targów.

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

Foto: Mat. organizatorów

Gmina Wilamowice
do programu „Czyste
powietrze” dla swoich
mieszkańców dokłada
własne wsparcie przy
wymianie pieców.

Foto: Mat. UG Wilamowice

Skuteczny program

BESKIDZKA

Wstęp na imprezę jest
bezpłatny. Ze względu na
epidemię koronawirusa obowiązują środki ostrożności dla
targowisk, bazarów i sklepów
zgodne z wytycznymi rządowymi, czyli dezynfekcja rąk
przy wejściu, obowiązkowy
dystans, limit klientów, obowiązek zakrywania ust i nosa.
Festiwal odbędzie się
w sobotę i niedzielę. W sobotę 19 czerwca od godz. 8 do
20, w niedzielę 20 czerwca
od 8 do 18. (R)
czerwiec 2021

FOTO: Mat. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
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