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Seniorzy dalej się uczą
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komPutery, Pierwsza Pomoc, sztuka

Aktywne świętowanie
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Zawody sprawności strażackiej
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Tłumne plenerowe imprezy

 
str. 7

dużo muzyki i zabawy
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Nowa przestrzeń społecznych działań
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AktuAlności

z Prac Poselskich

bajki nie tylko dla dzieci
Interaktywne Centrum Bajki 
i Animacji powstanie przy Studiu 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-
-Białej. – Inwestycja ta połączy 
bogatą tradycję wszystkim nam 
doskonale znaną z nowoczesnością 
i rozwojem na miarę współczesności 
– mówi poseł Przemysław Drabek.

Jako członek Komisji Kultury 
i Środków Przekazu Przemysław 
Drabek wziął udział w poniedziałek 
20 czerwca w uroczystości wmuro-
wania kamienia węgielnego pod 
budowę Interaktywnego Centrum 
Bajki i Animacji. Zauważył, że nie 
tylko bielszczanie, bo i mieszkańcy 
całego regionu w sposób szczególny 
doceniają działalność Studia Filmów 
Rysunkowych na przestrzeni lat. Za-
leży im też na tym, aby dziedzictwo, 
które zostało wysiłkiem wielu osób 
wypracowane, było kultywowane 
i na miarę możliwości przystoso-
wane do obecnych czasów. Z per-
spektywy Bielska-Białej i szeroko 
pojmowanej Ziemi Bielskiej to wy-
mierna korzyść turystyczna, zwa-
żywszy na fakt, że Studio i jego 
produkcje cieszą się renomą wła-
ściwie na całym świecie.

Nieprzypadkowa była obecność 
w Bielsku-Białej wicepremiera Piotra 
Glińskiego. To dzięki zaangażowa-

niu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego udało się uratować 
bielskie Studio Filmów Rysunkowych 
i nie dopuścić do jego zniszczenia. Co 
więcej, w oparciu o nie w kreatywnej 
i funkcjonalnej przestrzeni rozwijać 
ma się polska animacja. Pierwszy, za-
kończony już etap budowy Interak-
tywnego Centrum Bajki i Animacji 
obejmował sfinansowany właśnie ze 
środków ministerialnych remont wy-
twórni w zabytkowej Willi Juliusza 
Rotha, która od początku lat 50. XX 
wieku jest siedzibą Studia.

Kolejna część inwestycji, dofinan-
sowana z tzw. funduszy norweskich, 
zakłada powstanie samego Interak-
tywnego Centrum Bajki i Animacji, 
które połączone zostanie szklanym 
łącznikiem z Willą Rotha. Szacowa-
ny całkowity koszt projektu to prawie 
33 mln zł.

Jak podkreśla poseł Drabek, uru-
chomienie Interaktywnego Centrum 
Bajki i Animacji – co ma nastąpić 
jesienią przyszłego roku – umożli-
wi m.in. realizację nowej atrakcyjnej 
oferty kulturalno-edukacyjnej, skie-

rowanej do szerokiej publiczności, 
w tym również tej szczególnie zain-
teresowanej dziedzictwem animacji 
i bajek. Wykonana ekspozycja skupi 
się nie tylko na wyjaśnieniu, na czym 
polega proces animacji, ale także za-
prezentuje bogaty dorobek twórczy 
Studia Filmów Rysunkowych. Będzie 
dostosowana zarazem do wszystkich 
grup odbiorców, głównie dzieci i mło-
dzieży w wieku od 5 do 16 lat.

Przypomnieć warto, że Studio 
zostało założone w 1947 r., gdy 
rozpoczęło swoją działalność jako 
Eksperymentalne Studio Filmów 
Rysunkowych, przeniesione w ko-
lejnym roku z Katowic do Wisły, 
a następnie do Bielska. Wówczas 
też zrealizowano pierwszy film pt. 
„Czy to był sen?”. W 1963 r. poja-
wili się Bolek i Lolek – najpopular-
niejsi bohaterowie polskiej animacji. 
Filmy z ich udziałem powstawały 
w Studio aż przez 23 lata, podob-
nie jak produkcje z innym popular-
nym bohaterem – Reksiem w latach 
1967-1990. Później stworzone zo-
stały kolejne postaci, m.in. Błękitny 
Rycerzyk oraz kucharz Bartłomiej 
Bartolini herbu Zielona Pietruszka 
wraz z Wawelskim Smokiem i pro-
fesorem Gąbką. Pierwszy w polskiej 
kinematografii pełnometrażowy film 
rysunkowy pt. „Wielka podróż Bol-

ka i Lolka” w reżyserii Władysława 
Nehrebeckiego i Stanisława Dül-
za miał swoją premierę w 1977 r. 
Oprócz produkcji dla dzieci w Studiu 
powstawały również filmy autorskie 
dla dorosłych widzów. (R)
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Poseł Przemysław Drabek wziął udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego 
pod budowę Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej.

PRzemySłAw DRABek,
poseł Prawa i Sprawiedliwości:

Studio Filmów Rysunkowych w Biel-
sku-Białej to jedno z takich miejsc, 
które znane jest daleko poza granica-
mi miasta, a nawet kraju. Bolek i Lolek 
czy Reksio to bohaterowie właściwie 
ponadczasowi, bo znani i lubiani już 
przez kilka pokoleń polskich rodzin. To 
ważne, aby o tej tradycji i tożsamości 
nie zapominać, a jednocześnie umieć 
dobrze ją rozpowszechniać. mamy się 
w tej materii czym pochwalić, więc 
stworzenie odpowiedniej przestrzeni 
poznawczej bez wątpienia okaże się 
wartościowe i pożyteczne.
Przypomnę, że w 2015 roku nasze biel-
skie Studio zostało przekształcone w 
państwową instytucję kultury. Taka 
decyzja była kluczowa, aby realnie 
myśleć o wyczekiwanej inwestycji bu-
dowy Interaktywnego Centrum Bajki 
i Animacji z prawdziwego zdarzenia. 
Także jako mieszkaniec Bielska-Białej 
mam dziś przekonanie, że to istotny 
krok, aby we właściwym kierunku na-
dal rozwijać polską produkcję filmową 
tam, skąd ona w części się wywodzi.

dobre wyniki jasienicy
Lekkoatletyczna reprezenta-
cja szkoły w Jasienicy zajęła 
11 miejsce na Mistrzostwach 
Polski w czwórboju lekko-
atletycznym.

Drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Paulina Strok, Martyna 
Porębska, Julia Szymczyk, 
Klaudia Śliwka, Alicja Śliw-
ka, Anna Bielska i Amelia 
Rzeszowska. Na Mistrzostwa 
Polski w czwórboju lekko-
atletycznym roczników 2009 
i młodszych do Głuchołaz 
w weekend od 8 do 10 czerw-
ca dziewczęta z Jasienicy 
przyjechały jako zwycięż-
czynie Mistrzostw Śląska, po 
wcześniejszych wygranych na 
poziomie gminy, powiatu i re-
gionu. Czwórbój lekkoatletycz-
ny to dyscyplina składająca się 
z biegu na 60 m, skoku w dal 
lub wzwyż, rzutu piłeczką pa-
lantową i biegu na 600 m dla 
dziewczyn. Drużynę prowadzą 
trener Leszek Obracaj i opie-
kun drużyny Marek Strok.

W Głuchołazach musia-
ły się zmierzyć z najlepszy-
mi reprezentacjami szkół 
mistrzostwa sportowego oraz 
akademiami sportowymi 
z całej Polski – najlepszych 
w swoich województwach. 

Po dwudniowych zmaganiach 
uzyskały 11 miejsce w Pol-
sce. Podsumowując z kolei 
indywidualne osiągniecia 
dziewcząt na każdym etapie 
eliminacji, zawodniczki z Ja-
sienicy w poszczególnych dys-
cyplinach uzyskiwały czołowe 
wyniki w Polsce. I tak: Pauli-
na Strok – 1 wynik w Polsce 
w rzucie piłeczką palantową 
(46 m) oraz 5 wynik w skoku 
wzwyż (143 cm), Klaudia Śliw-

ka – 1 wynik na Śląsku, a zara-
zem 7 w Polsce w biegu na 60 
m (8,49 s.), Alicja Śliwka – 4 
wynik na Śląsku, a zarazem 20 
w Polsce również w biegu na 
60 m (8,72 s.), Martyna Poręb-
ska – 3 wynik w Polsce w sko-
ku wzwyż (150 cm) uzyskany 
na eliminacjach regionalnych. 
Pozostałe dziewczyny zameldo-
wały się w pierwszej dziesiątce, 
każda uzyskując 130 cm w sko-
ku wzwyż. (UGJ)

taneczny sukces jaworzanek
Młode mieszkanki Jaworza Zuzanna Ol-

szewska oraz Paulina Solowska zajęły II miej-
sce na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 
„Złote Sznurowadło”, który odbył się w 11 
czerwca w Libiąskim Centrum Kultury.

Co warto zaznaczyć, II miejsce jest bardzo 
dużym sukcesem Zuzanny i Pauliny, ponieważ 
w swojej kategorii (duety powyżej 15 lat) po-
konały wielu uczestników. Obie jaworzanki 

wykonały układ „Dualizm”, w choreografii 
Marceliny Suławy.

Na festiwalu w Libiążu zaprezentowały 
się również młodzieżowy zespół tańca współ-
czesnego Etiuda w układzie „Piekło-niebo”, 
w choreografii Marceliny Suławy oraz w au-
torskich choreografiach – Paulina Solowska 
w układzie „It’s Okay” oraz Zuzanna Olszew-
ska w układzie „Senne marzenia”. (UGJ)

dzień dziecka z wĘdkami
Tradycyjnie w Kaniowie Dzień Dziecka 
najmłodsi mieszkańcy regionu – nie tylko 
gminy Bestwina – spędzili na wędkowaniu.

Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski 
Karp Królewski” z okazji Dnia Dziecka za-
pewniło najmłodszym, ich rodzinom i przy-
jaciołom sobotę 4 czerwca pełną wędkarskich 
wrażeń. Zawody na wodach akwenu „Mia-
steczko” – terenu niezwykle malowniczego 
– przyciągnęły 4 czerwca 87 uczestników. 
Obecność osób towarzyszących sprawiła, że 
na pobliskim parkingu trudno było o wolne 
miejsce. Prezes Stowarzyszenia Roman Sas 
wyraził z tego powodu ogromną radość, im-
preza ma przecież niezaprzeczalne walory in-
tegracyjne i edukacyjne. Padający od czasu do 
czasu deszcz nie przeszkodził w rodzinnym 
łowieniu. Atrakcyjne nagrody i poczęstunek 
zrekompensowały pogodowe niedogodności.

Zawody wsparł wójt gminy Bestwina Ar-
tur Beniowski, który aktywnie uczestniczył 
w całym wydarzeniu. Fundatorami nagród byli 
m.in. Stowarzyszenie „Kaniowski Karp Kró-

lewski” im. A. Gascha, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Bestwinie, a także prywatni sponsorzy. 
Najlepsi wędkarze oprócz nagród rzeczowych 
otrzymali statuetki, dyplomy i medale. 44 za-
wodników mogło pochwalić się wyciągniętą 
z wody zdobyczą – pierwsza trójka to Filip 
Duda, Paulina Krzak i Maksymilian Czopek.

Warto dodać, że Stowarzyszenie Kaniowski 
Karp Królewski zawody wędkarskie organizu-
je dość często, toteż należy śledzić ogłoszenia 
na stronie https://kaniowski-karp-krolewski.
pl. (SL)
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doPłaty do wĘgla
Sejm uchwalił, że cena węgla 
dla gospodarstw domowych 
nie będzie wyższa niż 996,60 
zł. – To jeden ze sposobów 
wsparcia rodzin, które muszą 
borykać się z wysoką inflacją 
– wyjaśnia Stanisław Szwed, 
wiceminister w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej, a zarazem poseł Prawa 
i Sprawiedliwości.

Jak wyjaśnia Stanisław 
Szwed, cały świat boryka 
się z inflacją, spowodowa-
ną przede wszystkim wojną 
na Ukrainie i agresywnymi 
działaniami Rosji w celu de-
stabilizacji sytuacji na świe-
cie. Odczuwalnym w Polsce 
skutkiem wojny są m.in. spe-
kulacyjne ceny węgla, sięga-
jące nawet 3 tys. zł za tonę. 
– Bardzo wiele gospodarstw 
domowych, zwłaszcza wśród 
tej niezamożnej części na-
szego społeczeństwa, opala 
swoje domy właśnie węglem. 
Drastyczny wzrost cen przed 
sezonem zimowym znaczą-
co wpłynąłby na ich docho-
dy i możliwości finansowe. 
Dlatego chcemy chronić go-
spodarstwa domowe przed 

narastającym wzrostem cen 
węgla, poprzez zapewnienie 
konkurencyjnej ceny na ryn-
ku opałem – wyjaśnia wice-
minister.

Rząd Zjednoczonej Prawi-
cy wprowadza specjalny me-
chanizm rekompensat, dzięki 
czemu węgiel kamienny, bry-
kiet lub pelet zawierający co 
najmniej 85 proc. węgla ka-
miennego sprzedawany bę-
dzie po cenie nie wyższej niż 
996,60 zł brutto za tonę. To 
wysokość odpowiadająca jego 
średniej cenie z ostatniego 

roku. Na pomoc dla odbior-
ców indywidualnych z bu-
dżetu Państwa przeznaczono 
3 mld zł.

Podstawą skorzystania ze 
wsparcia będzie wykorzy-
stywanie w gospodarstwie 
domowym następujących 
źródeł do ogrzewania: kocioł 
na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo sta-
łe, zasilane tym paliwem. Co 
jednak ważne, dotyczy to je-

dynie tych gospodarstw, które 
tego typu ogrzewania zgłosiły 
wcześniej do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budyn-
ków. Węgiel będzie bowiem 
sprzedawany tylko gospodar-
stwom domowym na potrzeby 
własne. W 2022 r. maksymal-
na ilość zakupionego przez 
gospodarstwo domowe wę-
gla po obniżonej cenie będzie 
mogła wynieść 3 tony.

Warto również podkre-
ślić, że właściciele domów 
nie muszą składać żadnych 
wniosków o uzyskanie re-
kompensaty. Otrzymają je 
bezpośrednio firmy, które 
przystąpią do programu. To-
też kupując węgiel należy się 
upewnić, że transakcji do-
konujemy właśnie u takiego 
przedsiębiorcy. Tam trzeba 
będzie jedynie przedstawić 
zaświadczenie z Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków. Liczba punktów 
sprzedaży ma się powięk-
szyć, m.in. państwowa Pol-
ska Grupa Górnicza tworzy 
w trybie pilnym własną sieć 
składów węgla.

Według rządowych da-
nych ,  w 2021  r .  l i czba 

gospodarstw domowych wy-
korzystujących węgiel ka-
mienny w jakimkolwiek celu 
grzewczym wynosiła 4,3 mln, 
z tego dla 3,8 mln był to pod-

stawowy nośnik ogrzewania. 
Zużycie węgla kamiennego 
w gospodarstwach domowych 
szacuje się na poziomie 7,4 
mln ton. (łU)

STAnISłAw SzweD,
poseł PiS, 
wiceminister Rodziny i Polityki 
Społecznej:

To wyjątkowy okres – czas woj-
ny za naszą wschodnią granicą 
i zbrodniczych działań Rosji, 
destabilizującej całą zachodnią 
gospodarkę. Ceną za polską nie-
zależność od agresji jest obecna 
wysoka inflacja. ekonomiści 
przekonują, że w najbliższych 
miesiącach ulegnie ona obniże-
niu, ale w tej chwili musimy się z 
nią zmagać. I właśnie dopłata do 
cen węgla to jeden z elementów 
wsparcia, jakie podjęliśmy, aby 

polskie rodziny w jak najmniej-
szym stopniu odczuwały skutki 
inflacji.
Już wcześniej przygotowaliśmy 
Rządową Tarczę Antyinflacyjną, 
która obejmuje m.in. obniżenie 
VAT na energię elektryczną i pali-
wa, a także podatków na gaz czy 
na energię cieplną. z tych samych 
powodów od lipca czeka nas bez-
precedensowa w historii Polski 
obniżka stawki podatku PIT z 17 
do 12 proc. Dla wielu przedsię-
biorczych Polaków ważną zmianą 
wpływającą na ich dochody bę-
dzie również wyłączenie składki 
na ubezpieczenie zdrowotne z 
podstawy opodatkowania.
Dla przypomnienia, zmiany w 
podatkach korzystne dla oby-
wateli zaczęliśmy wprowadzać 
jeszcze przed wojną, radykalnie 
podnosząc kwotę wolną od po-
datku do 30 tys. zł oraz progu 
podatkowego do 120 tys. zł. z 
kolei około 2 miliony polskich 
rodzin może skorzystać z wpro-
wadzonych przez nas ułatwień w 
spłacie zaciągniętych kredytów 
hipotecznych.

interwencje w sPrawach mieszkańców
Tegoroczne lato w krajowej 
i lokalnej polityce zapowiada 
się nie tylko jako gorące, ale 
i niezwykle pracowite. Poseł 
Małgorzata Pępek również 
nie będzie odpoczywać.

Praca posła to nie tylko repre-
zentowanie regionu w stoli-
cy. Oprócz dużej aktywności 
w Sejmie pani poseł ma na 
swoim koncie liczne działania-
mi na miejscu w naszym regio-
nie.
mAłGoRzATA PęPek,  poseł Platfor-
my obywatelskiej: Bardzo dużą 
wagę przywiązuję do pracy 
w regionie. W swoich biurach 
poselskich otrzymuję opinie i 
postulaty dotyczące np. zmian 
ustawodawczych, sytuacji 
społeczno-politycznej, jak 
również staram się załatwiać 
sprawy ważne dla mieszkań-
ców. Spotykam się z przedsta-
wicielami władz lokalnych, 
organizacji społecznych i 
charytatywnych. Uczestniczę 
w różnego rodzaju uroczy-
stościach, np. z okazji świąt 
państwowych czy też organi-
zowanych przez społeczności 
i organizacje lokalne. W pracy 
posła najbardziej cenię sobie 

jednak spotkania i rozmowy z 
mieszkańcami.

Widać, że mieszkańcy do-
ceniają to zaangażowanie. 
W ostatnim czasie została 
pani uhonorowana statuetką 

za zasługi dla Kół Gospodyń 
Wiejskich od jednej z lokal-
nych organizacji.

Od lat wspieram Koła Go-
spodyń Wiejskich. Uważam, 
że wykonują ogromną pracę 
służącą rozwojowi i kształto-

waniu tożsamości kulturowej 
mieszkańców i w piękny spo-
sób przyczyniają się do kulty-
wowania chlubnych tradycji 
naszego wspaniałego regionu. 
Jeszcze raz dziękuję Rejono-
wemu Związkowi Rolników 
Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Bielsku-Białej za 
to wyróżnienie.

Na Podbeskidziu jak bu-
merang powróciła sprawa 
wycinki drzew wzdłuż linii 
kolejowej nr 139 biegnącej 
przez centrum Bielska-Białej.

Temat powrócił za sprawą 
złożonego przez PKP wnio-
sku o wydanie pozwolenia na 
wycinkę. Mając świadomość, 
iż plany wycinki drzew na 
tym terenie spotykają się ze 
zdecydowanym sprzeciwem 
mieszkańców, samorządow-
ców oraz specjalistów w dzie-
dzinie dendrologii, zwróciłam 
się do Ministra Infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka o pod-
jęcie działań zmierzających 
do wstrzymania tej wycinki. 
Nikt nie ma wątpliwości, że 
ten teren trzeba ocalić. Gdyby 
doszła do skutku, zmieniło-
by to bezpowrotnie 100-letni 

krajobraz stolicy Podbeski-
dzia.

Kolejarze nie popisali się 
również w przypadku prze-
chodu kolejowego przy ul. 
Kołłątaja w Bielsku-Białej. 
Przejście przez tory w tym 
miejscu po „remoncie” da-
lej straszy.

Interpelację w tej sprawie 
złożyłam w maju zeszłego 
roku. Rok trzeba było czekać 
na ten remont, ale efektów 
prawie nie widać. Pokrzywio-
ne wygrodzenia oraz dziurawa 
nawierzchnia przejścia przez 
tory kolejowe dalej faktycznie 
straszą w centrum Bielska-Bia-
łej. Taki stan rzeczy jest nie 
do zaakceptowania, dlatego 
podjęłam kolejną interwencję 
w tej sprawie.

Sporo mieszkańców nasze-
go regionu oburzył znacz-
ny wzrost cen biletów za 
przejazdy pociągami spół-

ki Koleje Śląskie. Podwyżka 
mocno uderza po kiesze-
ni pasażerów.

Również w tej sprawie 
zgłosiłam interpelację, chcąc 
wiedzieć, co dokładnie było 
przyczyną takiej decyzji. 
Spółka obniżyła ceny biletów 
na kilku wybranych liniach, 
ale nie na żadnej trasie z Pod-
beskidzia! Poprosiłam o wy-
jaśnienia. Chcę wiedzieć, 
jakim kryteriami kierowano 
się przy wyborze linii i dla-
czego pasażerowie z naszego 
regionu mają być gorsi od po-
dróżnych z innych części wo-
jewództwa śląskiego.
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Poseł małgorzata Pępek należy 
do grona najbardziej pracowi-
tych parlamentarzystów w Pol-
sce. w obecnej kadencji Sejmu 
wystąpiła z mównicy 212 razy, 
plasując się na 9. miejscu wśród 
wszystkich 460 posłów, i złożyła 
już ponad 430 interpelacji. wie-
le z nich dotyka problemów, z 
jakimi borykają się mieszkańcy 
naszego regionu.

Poseł małgorzata Pępek osobiście złożyła wyrazy uznania wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji w węgierskiej Górce „Regionalnych spotkań 
z tradycją" z udziałem kół Gospodyń wiejskich z całego województwa. 
zwróciła uwagę na doskonałe propagowanie kultury i zwyczajów regional-
nych, podziękowała za owocną współpracę, życząc pomyślności w realizacji 
kolejnych inicjatyw.

zapraszam do biur poselskich w Żywcu przy ul. Rynek 21 (tel. 33 861 
00 33) i Bielsku-Białej przy ul. 11 listopada 7 (tel. 513 010 737), w któ-
rych udzielane są również bezpłatne porady prawne dla wszystkich 
zainteresowanych. zarówno ja, jak i moi współpracownicy jesteśmy 
do Państwa dyspozycji.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

zjazd „solidarności” w zakoPanem
W Zakopanem odbył się jubileuszowy 
XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” z udziałem m.in. prezyden-
ta Andrzeja Dudy oraz premiera Mate-
usza Morawieckiego.

Obrady poprzedziła msza św. odprawio-
na w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach pod przewodnictwem abp. Marka 
Jędraszewskiego z udziałem duszpasterzy ludzi 
pracy z całej Polski, wśród których był także 
ks. prałat Józef Oleszko z Bielska-Białej. Dwu-
dniowe obrady odbyły się w Centralnym Ośrod-
ku Sportu w Zakopanem. Wzięło w nich udział 
300 delegatów z całej Polski oraz 200 gości. 
Wśród uczestników było sześcioro delegatów 
Regionu Podbeskidzie: Andrzej Biegun (Bro-
war Żywiec), Marek Bogusz (przewodniczący 
ZR), Mirosław Brzuśnian (Tauron Dystrybu-
cja Bielsko-Biała), Krzysztof Jaworski (Gru-
pa Kęty), Paweł Łabuz (Sews Cabind Żywiec) 
i Wanda Stróżyk (FCA Poland SA Bielsko-
-Biała), a także Bogdan Szozda jako szef Se-
kretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. 
Wśród gości byli też reprezentanci naszego re-
gionu – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodzi-
ny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, dwaj 
wiceprzewodniczący podbeskidzkiej „S” Stani-
sław Sołtysik i Andrzej Madyda oraz członek 
Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidar-
ność” Michał Marek.

Rozpoczynając obrady przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 
przypomniał, że pierwszy Krajowy Zjazd De-
legatów związku odbył się we wrześniu 1981 
roku. – To było wielkie święto wolności i de-
mokracji, gdzie po raz pierwszy w sposób nie-
skrępowany delegaci mówili o wolności słowa, 
o prawach człowieka, o prawach pracowniczych, 
o podmiotowości ludzkiej pracy, o podmioto-
wości człowieka. A działo się to za żelazną kur-
tyną, w centrum reżimu komunistycznego i to 
było wielkim fenomenem na ówczesne czasy 
– podkreślił.

O historycznej roli „Solidarności” mówił też 
prezydent RP Andrzej Duda, nawiązując jed-
nocześnie do współczesnej aktywności Związ-

ku. – „Solidarność” absolutnie przyczyniła się 
do odzyskania niepodległości w 1989 roku. 
Ale dziękuję też za to, że przyczyniacie się do 
umacniania się tej niepodległości każdego dnia. 
Bo to jest właśnie odpowiedzialna działalność 
związkowa, która prowadzi do tego, że będą 
jak najlepsze warunki pracy, ale w jak najlepiej 
prosperujących firmach – powiedział prezydent.

Premier Mateusz Morawiecki w swym wy-
stąpieniu podkreślił, że aby działać w zgodzie 
z ideałami „Solidarności”, państwo musi chro-
nić słabszych. Dodał, że dla obecnego rządu 
ideały „Solidarności” nie są i nigdy nie były 
eksponatami muzealnymi, lecz są i będą drogo-
wskazem. Prezydent i premier podziękowali też 
„Solidarności” za zaangażowanie w pomoc nie-
sioną Ukrainie, za braterskie wsparcie sąsiadów.

W imieniu Ukraińców członkom związku 
dziękowali ambasador Ukrainy w Polsce Andrij 
Deszczyca i szef Konfederacji Wolnych Związ-
ków Zawodowych Ukrainy Michał Wołyniec. 
Ambasador Ukrainy wskazał, że „Solidarność” 
w latach 80. XX w. stanowiła przykład dla ca-
łego świata. – Teraz wasza solidarność wobec 
Ukrainy to też jest wzór dla innych państw, 
jak mają się zachowywać, kiedy chcą pomagać 
tym, którzy znajdują się w biedzie. Dziękuję 
wam za to i będę cały czas powtarzać, żeby 
inni brali z was przykład – podkreślił amba-
sador Ukrainy.

Podczas drugiego, roboczego dnia odby-
ły się głosowania zjazdowych dokumentów, 
m.in. dotyczące projektów zmian w statucie 
NSZZ „Solidarność”. W ich trakcie większość 
delegatów odrzuciła wprowadzenie do statutu 
związku instytucji sądów koleżeńskich. Prze-
prowadzono też wybory uzupełniające do Ko-
misji Krajowej.

– Wykonaliśmy kawał ciężkiej roboty. Dla 
nas to bardzo wzniosłe i wzruszające chwile. 
To, że przybył Prezydent i Premier oraz wie-
lu innych znamienitych gości świadczy, że 
związek zawodowy „Solidarność” jest bardzo 
ważną, a może nawet najważniejszą instytucją 
społeczną w naszym kraju – mówił Piotr Duda 
po zakończeniu obrad XXX Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność”.

strajk to ogromny stres, ale warto walczyć…

zwyciĘstwo w żywieckim  
hutchinsonie
Spór zbiorowy w żywieckiej spółce Hutchinson 2 trwał od końca stycznia tego roku. Niestety 
rozmowy, które zakładowa „Solidarność” oceniała jako pozorowane, nie przyniosły żadnych 
rozstrzygnięć, stąd związkowcy przeprowadzili referendum strajkowe.

– 26 maja rozpoczęliśmy strajk, który 
po tygodniu zakończył się dobrym porozu-
mieniem – powiedział Krzysztof Gaj, prze-
wodniczący „Solidarności” w Hutchinsonie. 
Średnio pracownicy otrzymają 500 zł pod-
wyżki.

Do strajku przystąpiło blisko tysiąc pra-
cowników – praktycznie cała załoga. Mimo, 
że na początku ze strony pracodawcy były 
próby zniechęcania, a nawet zastraszania 

pracowników. – Reakcja na ogłoszony strajk 
była niesamowita. Praktycznie cała załoga 
stanęła i widać było chęć walki – relacjo-
nował Gaj. – Nikogo do niczego nie trzeba 
było namawiać.

Krzysztof Gaj podkreśla, że ludzie z Żyw-
ca to zgrana, odważna ekipa, ale dopiero 
strajk pokazał, że pracownicy są zdetermi-
nowani i chcą walczyć o swoje. – Strajk to 
ogromny stres, ale czułem wsparcie i mogę 
wszystkim powiedzieć, że warto walczyć. 
I warto to robić jako „Solidarność”, bo mie-
liśmy duże wsparcie z Regionu. Szef Zarzą-
du Regionu Marek Bogusz był bez przerwy 
z nami.

W szóstym dniu strajku podbeskidzka 
„Solidarność”, która od początku wspierała 
żywiecki protest, podjęła decyzję o zorgani-
zowaniu 7 czerwca solidarnościowej pikiety 
przed bramami zakładu z udziałem związ-
kowców z innych regionów Polski. Swoją 
obecność w Żywcu zapowiedział też prze-
wodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. 
Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej po-
parcie dla strajkujących wyrazili delegaci na 
krajowy zjazd „Solidarności”. Do dyrekcji 
zakładu z całej Polski zaczęły nadchodzić ma-
ile popierające żądania załogi. Ruszyła też 
akcja zbierania pieniędzy na wsparcie straj-
kujących.

Zdaniem strajkujących to wszystko po-
mogło, ale przełomowym momentem było 
zablokowanie zakładu. – Szybko doszło do 
porozumienia, gdy na bramach pojawiły się 
łańcuchy – powiedział przewodniczący. – 
Chcieliśmy 3,7 zł do godziny, mamy 3 zł. 
To dobry kompromis, który oznacza średnio 
po 500 zł podwyżki – dodaje.

– kolejny raz udowodniliśmy, że presja ma sens. 
Pracownicy i związkowcy przez tydzień nie od-
puszczali, strajkując i walcząc o swoje. opłaciło 
się! wynegocjowali porozumienie, z którego mogą 
być dumni! Brawo! Tak robi to „Solidarność” – tak 
przewodniczący komisji krajowej nSzz „Solidarność” 
Piotr Duda podsumował porozumienie, zawarte w 
żywieckiej spółce Hutchinson 2.

jakie bĘdą Płace w 2023 roku?
Rząd proponuje przyszłoroczny wzrost mi-
nimalnego wynagrodzenia przeprowadzić 
w dwóch transzach: od stycznia do poziomu 
3383 zł i od lipca 3450 zł. To znacząco mniej 
niż domaga się „Solidarność”, która postu-
luje odpowiednio 3500 zł od stycznia i 3750 
zł od lipca.

Zdaniem Piotra Dudy, przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność”, propozycja rządu to żart. 
– Widać, że są oderwani od rzeczywistości – 
podsumowuje.

Piotr Duda przypomina, że proponowany 
przez „Solidarność” wzrost do poziomu 3750 
zł brutto jest realizacją celu, do którego rów-
nież i rząd odwołuje się w swoich deklara-
cjach, tj. zachowania proporcji 50 proc. płacy 

minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia. 
Zdaniem „Solidarności” propozycja rządu 
znacząco odbiega od tego celu. – Wzrost 
o 373 zł przez pierwszą połowę roku i o kolej-
ne 77 zł w drugiej połowie to dokładnie tyle, 
ile wynosi ustawowe minimum, gdyby pła-
ca minimalna wzrosła od stycznia 2023 roku 
o przewidywane ustawą 406,30 zł – wylicza-
ją związkowcy.

Zdaniem przewodniczącego „Solidarno-
ści” to zaprzeczenie dotychczasowej polityki 
i wcześniejszych deklaracji rządu. Teraz pro-
pozycja rządu trafi do Rady Dialogu Społecz-
nego. Warto w tym kontekście przypomnieć, że 
„Solidarność” domaga się również 20-procen-
towego wzrostu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej.
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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

Koordynator – Michał Marek 
tel. 609 436 566, 
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Sucha Beskidzka

Koordynator – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965, 
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56

Przewodniczący – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965,  
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

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 jego terenowymi oddziałami. 

czas odPoczynku i wsPólnej zabawy

związkowy festyn w żywcu
W sobotę 11 czerwca na tere-
nie żywieckiego Browaru odbył 
się Festyn Rodzinny związkow-
ców NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Podbeskidzie.

– Jest czas na pracę, ale też musi 
być czas na odpoczynek, na wytchnie-
nie, na integrację i wspólną zabawę. 

Witam was na rodzinnym festynie „So-
lidarności”, zorganizowanym po bli-
skotrzyletniej, pandemicznej przerwie 
– mówił szef podbeskidzkiej „Solidar-
ności” Marek Bogusz witając blisko 
1,5 tysiąca uczestników rodzinnego 
festynu „Solidarności” w Żywcu.

Przy pięknej pogodzie na terenach 
piwiarni przy żywieckim browarze 
do późnych godzin nocnych bawili 
się związkowcy z zakładowych orga-
nizacji „Solidarności” z wszystkich 

zakątków regionu wraz ze swymi 
rodzinami. Było też wielu znamieni-
tych gości – zaproszenie na związ-
kowy festyn przyjęli m.in. posłanka 
do Parlamentu Europejskiego Jadwi-
ga Wiśniewska, poseł na Sejm RP 
Przemysław Drabek, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed, wice-
wojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz 
gospodarz miasta burmistrz Antoni 
Szlagor. Nie zabrakło też przedstawi-
cieli instytucji na co dzień współpra-
cujących z „Solidarnością”, a także 
związkowców z zaprzyjaźnionych re-
gionów.

Była moc atrakcji zarówno dla dzie-
ci, jak i dorosłych – na festynie odby-
wały się konkursy z nagrodami i tańce 
dla dorosłych, a dla dzieci było ma-
lowanie twarzy oraz wspólna zabawa 
na dmuchanych zjeżdżalniach i zam-
kach, puszczanie baniek mydlanych 
oraz rozmaite gry i zabawy.

Sponsorami wieczoru byli m.in. Re-
gion Podbeskidzie NSZZ „S”, Funda-
cja Tauron, Lotos oraz miasto Żywiec 
i Grupa Żywiec SA.

dwa lata Po śmierci ks. zbigniewa Powady

smutna rocznica
W niedzielę 19 czerwca minęły dwa lata od 
nagłej śmierci ks. prałata Zbigniewa Powa-
dy, kapelana podbeskidzkiej „Solidarności” 
i emerytowanego proboszcza parafii katedral-
nej św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Przypomnijmy słowa, jakie w dzień pogrzebu 
Księdza Zbigniewa przesłał nam prezydent An-
drzej Duda: „Odszedł wspaniały kapłan i gorący 
patriota, kapelan podbeskidzkiej ‘Solidarności’ 
i długoletni duszpasterz ludzi pracy; człowiek 
głębokiej i mocnej wiary, zawsze niezłomnie 
trwający przy najwyższych wartościach chrze-
ścijańskich i narodowych”. Honorując Zmarłego 
Kapłana Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-

dzenia Polski Prezydent RP zaznaczył: „Niech 
to wysokie odznaczenie – wraz z nadanymi 
uprzednio Krzyżem Wolności i Solidarności 
oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodle-
głości – będzie znakiem czci, z jaką żegna Go 
dzisiaj Rzeczpospolita”.

Podbeskidzka „Solidarność” pamięta o swo-
im Duszpasterzu, o Jego życiu i służbie Bogu, 
Kościołowi i Ojczyźnie. Wśród związkowców 
oraz uczestników bielskiego Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy pojawiła się inicjatywa, by postać 
i działalność Księdza Zbigniewa upamiętnić po-
przez okolicznościową tablicę, która mogłaby 
zostać umieszczona w katedrze lub jej bezpo-
średnim otoczeniu.

dialog związkowców  
z samorządowcami
W dniach 9-10 czerwca 
w Ustroniu odbyło się se-
minarium, zorganizowa-
ne przez Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność” w ra-
mach projektu „Schematy 
Dialogu Społecznego dla 
Godnej Pracy w sektorze 
publicznym na poziomie sa-
morządów”.

Celem projektu, którego 
partnerami – obok „Solidar-
ności” – są Związek Miast Polskich i norwe-
skie związki Fagforbundet, jest wzmacnianie 
dialogu społecznego na poziomie samorządów 
i związków zawodowych oraz poprawa komu-
nikacji między tymi podmiotami. W ustrońskim 
seminarium wzięli udział m.in. kierownicy pro-
jektu, Agnieszka Rybczyńska oraz eksperci 
Barbara Surdykowska i Sławomir Adamczyk, 
wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„S” Jerzy Jaworski, szef Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” Marek Bogusz. Stronę 
samorządową reprezentowali m.in. prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, jego 
zastępca Adam Ruśniak oraz przedstawiciele 
podległych miastu placówek kultury i spółek 
komunalnych. Wśród uczestników nie zabrakło 
też związkowców z podlegających samorządo-
wi placówek i spółek.

W trakcie seminarium dyskutowano na te-
mat postępowania w przypadku sytuacji kon-
fliktowych i różnych napotykanych przeszkód. 
Uczestnicy dzielili się też doświadczeniami 
w zakresie prowadzenia dialogu, w tym także 
w realiach samorządu miejskiego w Bielsku-
-Białej. – Uznaję to za kolejny etap istniejącej 
współpracy między miastem i „Solidarnością”. 
Dialog jest i sądzę, że nie jest on najgorszy, ale 
trzeba go rozwijać, by lepiej, w sposób partner-

ski, rozwiązywać problemy i konflikty, które 
się pojawią – stwierdził w trakcie seminarium 
prezydent Jarosław Klimaszewski.

Szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek 
Bogusz przypomniał niedawne, wciąż jesz-
cze niezakończone protesty związkowców 
w bielskich placówkach kultury. – Oczeki-
wania i postulaty są słuszne, więc włączamy 
się w poszukiwanie rozwiązań tych konflik-
tów właśnie na drodze dialogu. Są rozmowy, 
są pewne rozwiązania, choć dla wielu nie-
satysfakcjonujące. Poprzez takie spotkania 
i seminaria chcemy pewne formy dialogu 
i komunikacji między związkami i samorzą-
dem miasta udoskonalać, a być może nawet 
sformalizować w przyszłym porozumieniu 
o współpracy – mówi szef podbeskidzkiej 
„Solidarności”.
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powiAt biElski

Prace drogowe w toku
Trzy znaczące inwestycje drogowe rozpoczynają się w gminach powiatu bielskiego  

– jedna w Czechowicach-Dziedzicach i dwie w Porąbce.

Bez większych utrudnień 
dla kierowców rozpoczyna 
się przebudowa drogi powia-
towej Czechowice-Dziedzice 
– Kaniów. Chodzi o półkilo-
metrowy odcinek ul. Węglowej 
w Czechowicach-Dziedzicach 
od skrzyżowania z ul. Traugut-
ta do przejazdu kolejowego. 
Projekt zakłada komplekso-
wą przebudowę począwszy 
od wymiany podbudowy po 
ujednolicenie szerokości jezdni 
i położenie nowej nawierzch-
ni. Roboty obejmą przebudowę 
zjazdów, chodników i dwóch 
zatok autobusowych. Co istot-
ne dla bezpieczeństwa miesz-
kańców, doświetlone zostaną 
przejścia dla pieszych.

– Przebudowa było ko-
nieczna od jakiegoś czasu, jako 
pokłosie starych zniszczeń, 
które przyniosła powódź. Wte-
dy nie udało się zdobyć środ-
ków na remont drogi. Teraz 
sięgnęliśmy po wsparcie z bu-
dżetu państwa – mówi starosta 
bielski Andrzej Płonka. Koszt 
zadania to prawie 3,8 mln zł. 
Połowę tej kwoty stanowi do-
finansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg pozy-
skane przez starostę, resztę po 
25 proc. dołożą samorządy: po-
wiatowy i czechowicka Gmina.

Starosta Andrzej Płonka 
z drugiej edycji rządowego 

programu „Polski Ład” z Fun-
duszu Inwestycji Strategicz-
nych pozyskał z kolei 15 mln 
zł dofinansowania na budowę 
mostu na Sole w Porąbce. – To 
spełnienie oczekiwań naszych 
mieszkańców z części połu-
dniowo-wschodniej powiatu 
– mówi starosta. Jak wyjaśnia, 
tak wysokie wsparcie na tę in-
westycję pozwoli ostatecznie 
zrealizować przebudowę nie-
funkcjonalnego od dawna mo-
stu w Porąbce. Obecna kwota 
jest bowiem drugim wsparciem 
na przebudowę. Wcześniej Po-
wiat Bielski na rozbiórkę sta-
rego mostu i budowę nowego 
z Rządowego Funduszu Dróg 
uzyskał 23,2 mln zł, co sta-

nowiło 80 proc. kosztów in-
westycji według ówczesnych 
kosztorysów. Opracowanie do-
kumentacji tego przedsięwzię-
cia dodatkowo zostało wsparte 
finansowo z rządowego pro-
gramu „Mosty dla regonów”.

Niestety,  po ogłosze-
niu przetargu okazało się, 
że wszystkie złożone oferty 
znacznie przewyższały kwotę 
odłożoną na ten cel. Powodem 
były m.in. gwałtownie rosnące 
ceny stali. Przetarg został unie-
ważniony. – Uzbieraliśmy te-
raz w sumie ok. 45 mln zł 
pieniędzy na most, toteż mam 
nadzieję, że wystarczy pienię-
dzy, aby zrealizować tę inwe-
stycję – mówi starosta Płonka.

Nieco wcześniej starosta 
pozyskał dofinansowanie do 
innej ważnej drogi powiato-
wej w Porąbce – przebudowy 
ul. Bukowskiej. To prawie 14 
mln zł z rządowego programu 
„Polski Ład”, co stanowi 95 
proc. kosztów całości zada-
nia. Brakującą część pokryją 
po połowie budżety Powiatu 
Bielskiego i Gminy Porąbka. 
Inwestycja w tym wypadku 
obejmie odcinek o długości 
prawie 2,5 km z Czańca do 
Porąbki. Drogowcy prace 
przeprowadzą na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Kardyna-
ła Karola Wojtyły do skrzyżo-
wania z ul. Brzozową, obejmą 
one poszerzenie jezdni, prze-

budowę skrzyżowań z droga-
mi gminnymi oraz budowę 
zatok autobusowych.

– Kto zna tę drogę, ten wie, 
że rozciągają się z niej piękne 
widoki. Stanowi więc motory-
zacyjną atrakcję turystyczną. 
Ale w tym rejonie powstaje 
coraz więcej domów i przez 
to droga staje się bardziej nie-
bezpieczna. Właśnie dlatego 
zależało nam, aby na całej jej 
długości powstał chodnik lub 

bezpieczne pobocze – wyja-
śnia starosta Andrzej Płonka. 
Co ważne, to również budowa 
odwodnienia. Przy ul. Bukow-
skiej wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa, a ist-
niejące przepusty zostaną funk-
cjonalnie zagospodarowane.

Modernizacja wiąże się jed-
nak z czasowymi utrudnienia-
mi i tymczasową organizacją 
ruchu. Budowa potrwa do lipca 
2023 r. (mF)
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w Porąbce po przebudowie ul. Bukowska stanie się bardziej bezpieczna dla pieszych.

AnDRzeJ PłonkA,
starosta bielski:

mimo szalejącej drożyzny udało 
nam się doprowadzić do rozpoczę-
cia trzech poważnych inwestycji 

drogowych. To ważne połączenia 
dla mieszkańców nie tylko samych 
okolic tych ulic, ale i całego przy-
legającego obszaru. Stanowią 
bowiem dogodny dojazd z wielu 
stron.
Inwestycje były możliwe dzięki 
temu, że pozyskaliśmy dodatko-
we dofinansowanie z funduszy 
rządowych na rozbudowę infra-
struktury, ale i dzięki współpracy 
z gminami, w granicach których 
drogi te prowadzą. Chcę podkre-
ślić tę wielostronną współpracę, 
bo umożliwia rozwój całego regio-
nu. łatwiej działać wspólnie, gdy 
wszyscy wiedzą, że przykładają 
się do ważnego celu.

Ul. węglowa w Czechowicach-Dziedzicach, doświadczona przez powódź 
sprzed kilku laty, zostanie gruntownie przebudowana na odcinku od ul. 
Traugutta do przejazdu kolejowego.

łatwiej niePełnosPrawnym
Siedziba bielskiego Starostwa Powiato-
wego staje się bardziej przyjazna osobom 
z niepełnosprawnościami. W urzędzie, któ-
ry przyjmuje mieszkańców powiatu biel-
skiego, pojawił się nowy sprzęt ułatwiający 
obsługę niedosłyszących i niewidomych.

W ramach projektu „Śląskie samorządy 
bez barier dostępne dla wszystkich” zosta-
ły zakupione m.in. pętle indukcyjne, które 
pomagają porozumieć się z osobą słabo-
słyszącą, krzesło do ewakuacji mieszkań-
ca z niepełnosprawnością ruchową, a przy 
niektórych drzwiach zamontowano rów-
nież tabliczki brajlowskie. Umieszczono 

na nich informacje, że do urzędu można 
wejść z psem asystującym. Oznakowane są 
także toalety.

W przenośną pętlę indukcyjną został wy-
posażony m.in. Powiatowy Zespół ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności. Pętla wzmacnia 
działanie aparatu słuchowego, co znacząco 
ułatwia zrozumienie osobie niedosłyszącej.

W ramach projektu bielskie starostwo zo-
stało również poddane audytowi dostępności 
i przeszkolono pod tym kątem pracowników.

Warto dodać, że w Starostwie Powia-
towym w Bielsku-Białej przestrzegane są 
procedury obsługi osób ze szczególnymi 
potrzebami. (mF)

Projekt dla seniorów
Najpierw kurs komputero-
wy, potem pierwsza pomoc 
przedmedyczna, a w końcu 
m.in. warsztaty artystyczne. 
Tak w skrócie wygląda pol-
sko-czeski projekt „Edukacja 
bez granic”, który realizuje 
bielskie starostwo. To propo-
zycja przygotowana z myślą 
o seniorach.

– Chcemy zaktywizować 
osoby starsze, które z powo-
du pandemii ostatnie dwa lata 
spędziły w domach – mówi 
Magdalena Więzik, naczelnik 
Wydziału Promocji Powiatu, 
Kultury, Sportu i Turystyki 
w bielskim starostwie. Warsz-
taty komputerowe i ceramicz-
ne mają służyć pobudzeniu 
sprawności intelektualnej 
i fizycznej, a muzykoterapia 
to jeden ze sposobów relaksa-
cji. Program przewiduje także 
zajęcia kulinarne ze zdrowe-
go odżywiania i kuchni re-
gionalnej powiatu bielskiego 
oraz Frydlantu nad Ostrawi-
cą, a także wizyty studyjne po 
obu stronach granicy.

Jedną z uczestniczek warsz-
tatów komputerowych była Ce-
cylia Puzoń, przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich 
„Strażniczki Tradycji” w Pisa-
rzowicach. – Podczas pandemii 
byliśmy zamknięci, ale dzię-
ki komputerowi mogłam się 
komunikować z moimi człon-
kiniami. Mamy e-maila, Face-
booka. To wspaniałe narzędzie 
pracy, bez którego w dzisiej-
szych czasach ani rusz – mówi. 

Tadeusz Bajorek z Czechowic-
-Dziedzic z kolei wziął udział 
w warsztatach udzielania 
pierwszej pomocy. Pracownicy 
Bielskiego Pogotowia Ratun-
kowego mówili m.in. jak roz-
poznać udar, zawał serca czy 
problemy z cukrzycą oraz jak 
w takiej sytuacji zareagować.

W zajęciach bierze udział 
po 25 osób, także seniorów 
z Czech. Projekt potrwa do 
końca września 2022 r. (mF)

Specjalnie oznakowana pętla indukcyjna ułatwia kontakt z osobami niedosłyszącymi.
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z komputerów coraz więcej seniorów korzysta z dużą swobodą.
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GminA bEstwinA

dwa gorące dni gminy
Niezwykle tłumnie po pandemicznej przerwie mieszkańcy wszystkich czterech sołectw wzięli udział  

w święcie gminy Bestwina. 

Impreza zorganizowana 
przez Gminny Ośrodek Kul-
tury we współpracy z Urzę-
dem Gminy w Bestwinie 
i bielskim Starostwem Powia-
towym potwierdziła, że warto 
działać razem. Widoczne były 
zwłaszcza organizacje i sto-
warzyszenia lokalne. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Bestwinianki” upiekły pysz-
ne ciasta i serwowały chleb 
ze swojskim smalcem. Ochot-
nicze Straże Pożarne z Be-
stwiny, Bestwinki, Janowic 
i Kaniowa zaprezentowały się 
z kolei w swoich wozach bo-
jowych, a starsi druhowie za-
chęcali młodych miłośników 
pożarnictwa do członkostwa 

w Młodzieżowych Druży-
nach Pożarniczych.

Na Dni Gminy zaproszo-
no wykonawców zarówno 
dobrze już znanych, jak i de-
biutujących. Niesamowite po-

stępy poczyniła grupa taneczna 
z GOK, prowadzona przez Pa-
trycję Rąbę-Goryczko. Efek-
towny program spodobał się 
publiczności i był świetną 
rozgrzewką przed występem 
Orkiestry Dętej Gminy Be-
stwina z siedzibą w Kaniowie. 
Następnie zagrała i zaśpiewała 
reprezentująca gminę Jasieni-
ca Blach-Kapela, później przy-
szedł czas na zabawę w stylu 
disco-polo w wykonaniu Hali-
ny Benedyk i Marco Antonel-

liego, znanych z kaniowskiego 
„Święta Karpia”, ale przede 
wszystkim z festiwalu w Sopo-
cie. Pierwszy dzień zakończył 
się zabawą taneczną z zespo-
łem „Puls Music”.

Laski uOzgraj, czyli Be-
stwińskie Spotkania Folklory-
styczne w drugi dzień święta 
gminy, to przegląd, który przy-
pomina o małopolskich tra-
dycjach Lachów zachodnich 
i zarazem przybliża piękno in-
nych regionów. Jest w Bestwinie 
miejsce dla górali i Ślązaków, 
bywali także goście spoza gra-
nic Polski. Wystąpił Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca „Bestwi-
na” wraz z zespołem dziecięcym 
„Mała Bestwina”. Obok gospo-
darzy na estradzie zaprezento-
wały się grupy z Rybarzowic, 
Jaworza i Zawoi.

Finałowymi akcentami 
„Dni Gminy Bestwina” były 
koncert zespołu „Dynamika” 
i efektowny pokaz sztucznych 
ogni. (SL)

110 lat osP bestwinka
Jub i l eusz  s t rażaków 
z Bestwinki zorganizowa-
no wspólnie z tegorocznym 
Gminnym Dniem Strażaka.

Święto rozpoczął prze-
marsz ulicami Bestwinki 
do kościoła parafialnego, 
a po liturgii pochód prowa-
dzony przez Orkiestrę Dętą 
Gminy Bestwina z siedzi-
bą w Kaniowie i poczty 
sztandarowe udał się pod 
strażnicę. Część oficjalna 
zgromadziła przedstawicieli 
władz samorządowych, po-
żarniczych oraz mieszkań-
ców Bestwinki.

Uchwałą Kapituły Krzyża 
Rycerskiego Świętego Flo-
riana „Za Męstwo, Ratowa-
nie Życia i Ochronę Mienia” 
udekorowany został druh 
Mateusz Kubik, zaś zło-
tym medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznacze-
ni zostali: Krzysztof Puc-

ka, Aleksander Ślosarczyk, 
Edward Czyżowski. Medal 
srebrny otrzymali: Przemy-
sław Szczepaniak, Jarosław 
Walecki, Tomasz Nycz, zaś 
brązowy Mateusz Kubik 
i Grzegorz Lach.

OSP Bestwinka to obec-
nie 82 członków, w tym 17 

kobiet, 23 druhów wspierają-
cych i 4 honorowych. Rozwi-
ja się Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza, licząca 20 mło-
dych pasjonatów pożarnic-
twa. Do zasłużonych druhów 
z wieloletnim stażem zalicza 
się honorowy prezes, a także 
kronikarz Józef Distel. (SL)

janowicki 
rajd  
rowerowy
Trzy setki rowerzystów od se-
niorów po maluchy, wspólnie 
przejechało dwunastokilome-
trową trasę XV Janowickiego 
Rajdu Rowerowego, biegnącą 
ulicami Janowic, Bielska-Bia-
łej i Pisarzowic.

Sama wyprawa rowerowa 
urokliwą trasą, pełną wspania-
łych widoków, to nie wszystko 
– na dalszą część dnia złożyły 
się piknik rodzinny z wystę-
pami artystycznymi oraz za-
bawa taneczna poprowadzona 
przez zespół „Kryptonim”. Fu-
rorę robiła słynna grochówka, 
o której wspomniały nawet 
występujące na scenie przed-
szkolaki. Na dzieci czekały 
też dmuchane atrakcje, wata 
cukrowa, jak również bań-
ki mydlane.

Wzorem poprzednich edycji 
przyznano nagrody: wójt gmi-
ny Bestwina Artur Beniowski 
i radny powiatu bielskiego 
Grzegorz Gawęda wręczyli 
dyplomy i upominki dla naj-
starszego uczestnika, dla naj-
młodszego dziecka jadącego 
w koszyku i samodzielnie, dla 
najliczniejszej rodziny, gru-
py i reprezentacji szkolnej. 
Pan Marek, zwycięzca klasy-
fikacji na najstarszego rowe-
rzystę, z dumą prezentował 
swój 50-letni pojazd, piękną 
szosówkę. Radości nie kryli 
pozostali nagrodzeni, w tym 
uczniowie szkoły z Janowic – 

najliczniejszej na rajdzie repre-
zentacji placówki oświatowej.

Po sportowych emocjach 
nadszedł czas na piknik rodzin-
ny. Na janowickiej estradzie 
szkoła tańca „Mandla” popro-
wadziła lekcję zumby, później 
zaprezentowały się przedszko-
laki i uczniowie ZSP Janowice. 
Wśród tańców na uwagę zasłu-
żyły układ choreograficzny ro-
dem z Dzikiego Zachodu oraz 
słynna „belgijka”. Wyjątkowy 
aplauz wzbudził występ UKS 
Akro-Best – dziewcząt z jano-
wickiej grupy akrobatycznej. 
Rajd zakończyła wieczorna za-
bawa. (SL)

Uroczystości jubileuszowe rozpoczął przemarsz strażackich jednostek 
działających na terenie gminy Bestwina.
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ARTUR BenIowSkI,
wójt gminy Bestwina:

Po dwóch latach przerwy mamy 
w sobie wielki głód spotkań i 
wspólnej zabawy. Toteż cieszę 

się, że nasza impreza plenero-
wa tak wszystkim uczestnikom 
przypadła do gustu. mieszkańcy 
dopisali, świetnie się bawili, a 
przemyślany program pozwolił 
każdemu znaleźć coś, co właśnie 
mu odpowiada.
Cenię sobie, że oprócz zabawy 
zaprezentowały się społeczne i 
kulturalne organizacje z naszej 
gminy, miały okazję pokazać 
swoją działalność, na co rów-
nież zwrócili uwagę uczestni-
cy. Dobrze, że możemy lepiej 
się poznawać i integrować jako 
gminna społeczność. Przed 
nami kolejne spotkania, mam 
nadzieję, że będą równie liczne 
i udane.
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ten Park trzeba odwiedzić
Park Szwajcarska Dolina udostępniony został mieszkańcom Czechowic-Dziedzic – ale też gościom 

chętnie je odwiedzającym – jeszcze przed nadejściem słonecznych letnich dni. To kolejne miejsce  

na terenie gminy, w którym każdy znaleźć może coś dla siebie pod kątem rekreacji i wypoczynku.

Główne wejście do parku, 
wpisującego się w kompleks 
Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Czechowi-
cach-Dziedzicach, prowadzi 
od strony skrzyżowania ulic 
Łukowej i Łukasiewicza. Po-
wstał tu skwer wykonany 
z ozdobnych płyt betonowych. 
Znajduje się na nim fontan-
na posadzkowa i tablice in-
formacyjne. Środkową część 
zajmuje naturalny staw rekre-
acyjny, który stanowi początek 
strumienia, biegnącego dalej 
w formie kaskad przez cały 
obszar parku. Wzdłuż nie-
go zlokalizowana jest ścież-
ka spacerowa, wyposażona 
w drewniane platformy, pode-
sty i pomosty, będące dobrymi 
punktami do obserwacji przy-
rody.

W parku znajduje się też 
mnóstwo atrakcyjnie położo-
nych ścieżek pieszych o różno-
rodnych nawierzchniach, m.in. 
mineralnej i z kostki brukowej, 
zamontowano także urządze-
nia edukacyjne i muzyczne dla 
dzieci oraz przestronny i uroz-
maicony plac zabaw z huś-
tawkami czy tyrolką. Z myślą 
o osobach aktywnych wykona-
no dobrze wyposażoną siłow-
nię plenerową, także w pobliżu 
sztucznego boiska piłkarskiego 
ulokowane zostało miasteczko 
ruchu drogowego.

Między parkiem głównym 
a stadionem miejskim zago-
spodarowana została polana 

piknikowa. To otwarty obszar 
z meblami piknikowymi, ide-
alnie spełniający swój wypo-
czynkowy charakter. Jest tu 
m.in. krąg ogniskowy, a na 
skarpie stadionu powstała wi-
downia dla organizacji zajęć 
plenerowych, np. dla młodzie-
ży szkolnej.

Istotną część parku zajmu-
je także tzw. aktywna dolina, 
a więc tereny przeznaczone 
pod sport i rekreację. W niej 
znajdziemy ścieżkę dla mi-
łośników rowerowych i rol-
kowych aktywności, górkę 
saneczkową oraz drewnianą 
kładkę na poziomie górnej 
skarpy doliny. Odpoczynek, 
spokój i komfort dają z kolei 
w parku ławeczki umiejsco-

wione w naturalnym klima-
cie.

Prace w parku przeprowa-
dzono z wyjątkową dbałością 
o istniejące tereny zielone. 
Wycinkę drzew ograniczono 
do absolutnego minimum. 
Zasadzono dodatkowo po-
nad 300 drzew polskich ga-
tunków, obejmujących dęby, 
wiązy, lipy, graby, olchy, 
sosny. Pojawiły się także 
rośliny biocenotyczne, a na 
znacznym obszarze 7 tys. 
mkw. zasiano łąki kwietne. 
Zachowano także częściowo 
drzewa martwe, które stały 
się schronieniem dla wielu 
gatunków flory i fauny.

Na budowę dwóch parków, 
oprócz Szwajcarskiej Doliny 

przy MOSiR na terenie Osie-
dla Tomaszówka, również 
tego przy ul. Królowej Jadwi-
gi na Osiedlu Barbara otwar-
tego kilka tygodni wcześniej, 
Gmina Czechowice-Dziedzi-
ce otrzymała dofinansowa-
nie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysoko-
ści blisko 8 mln zł. To środki 
unijne z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
w ramach działania dotyczą-
cego poprawy jakości środo-
wiska miejskiego. Dzięki temu 
inwestycje istotnie służące 
mieszkańcom zostały w oko-
ło dwóch trzecich sfinansowa-
ne ze środków spoza budżetu 
Gminy. (Um/R)

GminA czEchowicE-dziEdzicE
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mARIAn BłACHUT,
burmistrz Czechowic-Dziedzic:

z wielką satysfakcją przekaza-
liśmy naszym mieszkańcom do 
użytku Park Szwajcarska Dolina. 
Cieszy to, że park jest miejscem 
dla osób w każdym wieku, a więc 
od najmłodszych dzieci ze swoimi 
rodzicami, aż po seniorów. wa-

lory samego parku, jego liczne 
atrakcje, które oferuje po zreali-
zowanej inwestycji, dają ogrom-
ną nadzieję, że ten wyjątkowy 
i spory teren w centrum Cze-
chowic-Dziedzic przypadnie do 
gustu wszystkim poszukującym 
miejsca na przyjemne spędzanie 
wolnego czasu.
Równie ważne jest to, że mimo 
szeroko zakrojonej skali pro-
jektu zadbaliśmy o zachowa-
nie tutejszej przyrody. Drzewa, 
które tu rosną, zapewniają 
cień i schronienie w przypadku 
upałów, a przy tym także od-
powiedni klimat. zapraszamy 
mieszkańców naszej gminy, ale 
i z całego regionu, aby o zale-
tach naszego parku przekonali 
się osobiście.

PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH W GMINIE CZECHOWICE-DZIEDZICE
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GminA jAsiEnicA

Parking dla całej gminy
Parking z miejscami dla 230 samochodów i autobusów powstaje obok szkoły w centrum gminy 

Jasienica.

Przypomnijmy, że duży 
parking powstanie na dział-
ce wzdłuż ulicy przylegającej 
do ogrodzenia boiska szkoły 
w Jasienicy. – Nasza gmina in-
tensywnie się rozwija, w tym 
rejonie działa wiele instytucji, 
z których korzystają wszyscy 
mieszkańcy. Duży plac, słu-
żący jako parking, zlikwiduje 
problemy z pozostawieniem 
samochodu w centrum – wy-
jaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Budowę parkingu plano-
wano od kilku lat. Jak mówi 
wójt, przybywa samochodów, 
a tym samym potrzeb związa-
nych z parkowaniem. Toteż 
już w 2015 roku zlecił zakup 
niezagospodarowanej dział-
ki o powierzchni blisko hek-
tara za nieco ponad 1,1 mln 
zł. W pobliżu oprócz Urzędu 
Gminy i szkoły działają rów-
nież ośrodek zdrowia, Zakład 
Komunalny, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminny 
Zespół Obsługi Szkół i Przed-
szkoli, Ochotnicza Straż Pożar-

na, Komisariat Policji, jest też 
poczta, apteka i bank.

Wprawdzie większość 
z tych instytucji ma własne 
parkingi, ale są one niewiel-
kie. Toteż według zamysłu 
wójta, na centralnym parkingu 
swoje samochody pozostawia-
liby pracownicy okolicznych 
instytucji, miejsce postojowe 
przy ich siedzibach pozosta-

wiając dla petentów. Dodatko-
wo parking będzie mógł być 
wykorzystywany jako miejsce 
sprzedaży ekologicznej żyw-
ności.

Miejsca postojowe zapla-
nowano w czterech rzędach 
z dogodnym do nich dojazdem. 
Łącznie ma być ich 230, w tym 
10 miejsc dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych. Oprócz 

tego będzie też miejsce do 
parkowania autokarów. Plac 
zostanie wybrukowany, zbu-
dowana będzie kanalizacja 
deszczowa i oświetlenie. Po 
zachodniej stronie powstanie 
również ogólnodostępny sza-
let. Wraz z budową parkingu 
do szerokości 5,5 m zostanie 
przebudowany odcinek ul. 
Szkolnej.

Prace już się rozpoczę-
ły, będą kosztować 4 713 
754,02 zł. Z tego 1,4 mln zł 
wójt pozyskał z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, a reszta zostanie po-
kryta ze sprzedaży w 2020 
r. za wartość 4 348 050,00 zł 

brutto działki o powierzchni 
2,44 ha. Przypomnijmy, że 
działkę tę, leżącą w pobli-
żu torów kolejowych w Ja-
sienicy, pozyskał wcześniej 
wójt Janusz Pierzyna nieod-
płatnie. Plac ma być gotowy 
w listopadzie. (łU)

Parking powstanie na działce w pobliżu szkoły w Jasienicy.

JAnUSz PIeRzynA,
wójt gminy Jasienica:

Sezon budowlany w pełni, mimo 
panującej drożyzny wykorzystu-
jemy okazje, aby z myślą o przy-
szłości poprzez kolejne inwesty-
cje stale rozwijać możliwości 
naszej gminy. konsekwentnie 
pozyskujemy z różnych zewnętrz-
nych źródeł dofinansowania do 
naszych pomysłów służących 
właśnie rozwojowi. należy tu 
wymienić zarówno niedawne 
10 mln zł na środkową część 
przebudowy węzła komunika-

cyjnego przy ekspresówce, jak i 
ubiegłoroczną dotację do budo-
wy parkingu w naszym gminnym 
centrum administracyjnym.
Ale nie udałoby się nam prze-
prowadzić inwestycji, gdyby-
śmy wcześniej nie zrealizowali 
naszych projektów, zawczasu 
myśląc o dochodach, uzyskanych 
dzięki nim. myślę tu oczywiście 
o Jasienickiej niskoemisyjnej 
Strefie ekonomicznej, ale rów-
nież o innych okazjach, jakie 
się pojawiały. Jedną z nich było 
bezpłatne pozyskanie kilka lat 
temu gruntów w pobliżu torów 
kolejowych w Jasienicy. na-
stępnie w 2020 r. korzystnie je 
sprzedaliśmy, właśnie planując 
uzyskane środki przeznaczyć na 
kolejne ważne dla nas inwesty-
cje. Dziś możemy te pieniądze 
wydać na budowę parkingu, 
tym samym nie angażując w to 
przedsięwzięcie ani złotówki ze 
środków własnych Gminy.
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są Pieniądze na rondo
Równe 10 mln zł pozyskał 
wójt Janusz Pierzyna na 
przebudowę skrzyżowania 
koło Urzędu Gminy.

Wójt Janusz Pierzyna ode-
brał promesę podczas uroczy-
stości w bielskiej delegaturze 
Urzędu Wojewódzkiego z rąk 
wiceministra Stanisława Szwe-
da i posła Przemysława Drab-
ka. Razem z nim promesy 
odebrali inni samorządowcy 
z południowych powiatów 
województwa śląskiego To 
pieniądze z drugiej edycji pro-
gramu Polski Ład na złożone 
projekty w Programie Inwesty-
cji Strategicznych. Łącznie do 
naszego regionu trafiło ponad 
440 mln zł.

Jak mówi Janusz Pierzyna, 
pozyskane pieniądze pozwolą 
na przebudowę jednej z części 
węzła drogi ekspresowej S52 
– skrzyżowania obok Urzędu 
Gminy, gdzie powstanie ron-
do oraz nowa droga – łącz-
nik od ronda do skrzyżowania 
z ul. Strumieńską w rejonie 
szkoły. Ten fragment według 
koncepcji pozwoli na rozdzie-
lenie strumienia samochodów 
z dwupasmówki od strony 
Bielska i tym samym likwida-
cję korków, jakie tworzą się na 
S52 w tym miejscu.

Przypomnijmy, że koncep-
cja nowego rozwiązania ko-

munikacyjnego na jasienickim 
węźle S52 ma właśnie umoż-
liwić stopniowe redukowanie 
części strumienia samocho-
dów, a tym samym rozłado-
wać obecne korki. Zakłada 
budowę trzech rond oraz do-
datkowej nowej drogi, omi-
jającej skrzyżowanie zjazdu 
z ekspresówki. Jedno rondo 
miało powstać na skrzyżo-
waniu koło biblioteki, ko-
lejne po przejechaniu pod 
S52 na skrzyżowaniu z ul. 
Międzyrzecką w sąsiedztwie 
Urzędu Gminy. Stąd główny 
strumień ruchu samochodów 
skierowany zostanie nie bez-
pośrednio na ul. Strumieńską, 
ale w prawo, na ul. Między-
rzecką. Kilkadziesiąt metrów 
dalej nastąpi zjazd z ul. Mię-

dzyrzeckiej w lewo w zupeł-
nie nową drogę, która połączy 
to skrzyżowanie z ul. Stru-
mieńską na wysokości szko-
ły. W tym miejscu ma powstać 
trzecie rondo.

Właśnie na ten środkowy 
odcinek wójt Janusz Pierzyna 
pozyskał pieniądze z Polskie-
go Ładu. Zdobycie środków na 
pozostałe części zaoferowało 
bielskie Starostwo Powiatowe, 
które administruje drogami do-
jazdowymi do dwupasmówki. 
– Otrzymaliśmy tylko środ-
ki finansowe na jedno rondo 
i fragment obwodnicy. Staro-
stwo na rondo koło szkoły nie 
otrzymało dofinansowania, 
także na rondo koło biblioteki 
nie otrzymaliśmy dofinanso-
wania – dodaje wójt. (UGJ)

Przebudowa węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy pozwoli zlikwidować 
korki, jakie pojawiają się w tym rejonie.
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zawody sPrawności strażackiej

Dwanaście jednostek OSP 
w gminie Jasienica i jed-
na z zaprzyjaźnionego Ja-
worza w sobotę 4 czerwca 
w Rudzicy wzięło udział 
w dorocznych Gminnych 
Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych.

Gości i uczestników przy-
witał wójt gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna. Dużo uwagi 
poświęcił członkom młodzie-
żowych drużyn pożarniczych. 
– Cieszę się, że już w tak mło-
dym wieku czujecie powołanie 
do tego, aby pomagać drugie-
mu człowiekowi, poświęcacie 
swój czas, energię, zdolności, 
zdobywacie wiedzę i kwalifi-
kacje do służby w jednostkach 
OSP. Bezpieczeństwo to nie 
jest taka oczywista sprawa. 
Wszyscy, cała nasza społecz-
ność – nie tylko sami strażacy, 
ich rodziny czy Gmina – musi 

dbać o to, aby w naszych jed-
nostkach nigdy nie brakowało 
chętnych do niesienia pomo-
cy – mówił wójt, dziękując 
uczestnikom za ich codzien-
ne zaangażowanie w działal-
ność straży pożarnych i życząc 
udanych występów.

W strażackie szranki na 
boisku sportowym w Rudzi-
cy wystartowało łącznie trzy-
naście drużyn seniorów – po 
jednej z każdej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w sołec-
twach gminy Jasienica oraz 
jedna z sąsiedniego Jawo-
rza, cztery zespoły kobiet 
– ze Świętoszówki, Grodź-
ca, Międzyrzecza Górnego 
oraz Łazów, a także osiem 
Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych: z Grodźca, Iłow-
nicy, Międzyrzecza Górnego, 
Roztropic, Rudzicy, Wiesz-
cząt, Jasienicy oraz Jaworza.

Zawodnicy zmierzy-
li się w dwóch konkuren-
cjach – sztafecie pożarniczej 
oraz ćwiczeniach bojowych. 
Druhowie zaprezentowa-
li również wysoki poziom 
wyszkolenia, prezentując się 
podczas musztry.

W klasyfikacji generalnej 
zawodów wśród pań pierw-
sze miejsce zajęła drużyna 
OSP Łazy, wśród panów 
OSP Świętoszówka, a w 
grupie młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych OSP Gro-
dziec.

Puchary, dyplomy i pa-
miątkowe medale wręczał Ja-
nusz Pierzyna, Zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP 
Roman Marekwica, Komen-
dant Gminny Artur Duława, 
a także wiceprezes zarządu 
gminnego OSP Krzysztof 
Kuś. (UGJ)
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GminA jAwoRzE

dla seniorów i młodzieży
A właściwie dla wszystkich mieszkańców Jaworza – odnowiona „Trzydziestka” stała się przytulnym i wygodnym lokum do prowadzenia działalności społecznej.

Zmodernizowany pod 
nadzorem konserwatora za-
bytków budynek przy Zdro-
jowej 30, a więc popularna 
„Trzydziestka”, dawna Wil-
la Maurycego (Moritz-Villa) 
z II połowy XIX wieku, im-
ponujące wrażenie wywiera 
nie tylko na zewnątrz. Rów-
nie pięknie i w nawiązaniu 
do historycznego wystroju 
zostały wykonane wnętrza 
z odkrytymi fragmentami 
oryginalnych cegieł i drew-
nianym obelkowaniem sal.

Przy czym wcale nie zre-
zygnowano z funkcjonalno-
ści, bo i skala wykorzystania 
wnętrz musi budzić podziw. 
Wytworna, choć kameralna 
sala ślubów, czytelnia i sala 
komputerowa przeznaczone 
głównie dla seniorów, kilka 
przestronnych i dobrze wypo-
sażonych pomieszczeń na spo-
tkania i konferencje większych 
grup, duża kuchnia – miejsca 
na spotkania i działalność spo-
łeczną chyba dla nikogo nie za-
braknie.

Według zamierzeń histo-
ryczny budynek miał być 
zaadaptowany właśnie na 
potrzeby Centrum Usług 
Społecznościowych, miejsca 
integracji międzypokolenio-
wej całego jaworzańskiego 
środowiska oraz kultural-
nej aktywności osób w róż-
nym wieku. Modernizacja 
kosztowała ponad 3 mln zł, 
z tego 85 proc. pokryte zo-
stało z funduszy unijnych, 
a niespełna pół miliona Gmi-
na Jaworze dołożyła z wła-
snych środków. W niedzielę 
29 maja podczas dnia otwar-

tego mieszkańcy mogli się 
sami przekonać, jak adapta-
cja się udała. (łU)

RADoSłAw oSTAłkIewICz,
wójt gminy Jaworze:

Trzydziestka to solidny i piękny budynek, mocno 
nawiązujący do tradycji Jaworza. mam nadzieję, że 
on sam będzie tworzył nową historię naszej gminnej 
społeczności, bo dążyliśmy do jego odnowienia, aby 
stworzyć przestrzeń dla licznych grup skoncentro-
wanych wokół interesujących ich spraw publicznych. 
mają miejsce, mogą dyskutować, działać razem, 
tworzyć nowe inicjatywy służące rozwojowi Jawo-
rza. na tworzeniu takiej właśnie historii mi zależy.
Ale przecież nie jest to jedyne miejsce, w którym 
w ostatnich latach stworzyliśmy przestrzeń dla 
działalności społecznej i kulturalnej. Pod Harendą, 
Pod Goruszką, świetlica środowiskowa u Czarnych, 
Galeria „na zdrojowej”, która nie służy wyłącznie 
wystawom, ale również spotkaniom twórców, a 
teraz moritz-Villa…
To odpowiedź na widoczną u jaworzan coraz po-
wszechniejszą chęć do wspólnego działania, do za-
troszczenia się o to, co wokoło nich. Tylko się cieszyć 
z tak dużej aktywności i zaangażowania.wójt Radosław ostałkiewicz zaprezentował „Gazecie Beskidzkiej” zmodernizowany budynek przy zdrojowej 30. Przez oszklone drzwi 

na parterze (w sali ślubów) można wyjść na taras z widokiem na park.

Foyer budynku z reprodukcją powiększonej ryciny Adolpha Friedricha kunike przedstawiającej 
widok z młyńskiej kępy na Jaworze w I połowie XIX wieku.

Poddasze zagospodarowano na potrzeby prowadzenia warsztatów plastycznych. Przy 
wejściu po lewej stronie widać odkrytą oryginalną ceglaną ścianę.

Trzydziestka od ul. zdrojowej z charakterystycznym murem pruskim. można 
się tylko domyślać, skąd w krainie fliszu karpackiego, świerków i buków 
pomysł na budowę domu z gliny i trzciny czy słomy.

Sala ślubów. Swój debiut ma już za sobą. kameralne wnętrze czytelni.

Przestronna sala spotkań. na rozmowy kuluarowe można wyjść do kuchni, 
widocznej w głębi.

w kuchni zresztą również nie brakuje miejsca na spotkanie w całkiem 
sporym gronie.
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GminA kozy

atrakcji Pod dostatkiem
Mnóstwo ciekawych wydarzeń, z których każdy wybrać mógł coś odpowiedniego dla siebie – tak w dużym skrócie przedstawiały się tegoroczne Dni Kóz, 

obchodzone 4 i 5 czerwca. A jakie były te najważniejsze atrakcje ujęte w tradycyjnie obfitym programie gminnego święta?

Przedszkole bardzo Potrzebne
Gmina Kozy pozyskała dofi-
nansowanie ze środków ze-
wnętrznych, które pozwoli na 
zrealizowanie budowy nowe-
go przedszkola.

Osiem przedszkolnych od-
działów, a w nich około 200 
dzieci – tak zorganizowana pla-
cówka wybudowana zostanie 
przy ulicy Lipowej w Kozach. 
Zupełnie nowy budynek po-
wstanie tuż obok istniejącego 
już przedszkola po południo-
wej jego stronie i będzie z nim 
połączony przewiązką. Wraz 
z samym obiektem wykonany 
zostanie parking, który zabez-
pieczy potrzebną ilość miejsc 
dla rodziców dowożących swoje 
dzieci na zajęcia. Innowacyjnym 
rozwiązaniem w gminie będzie 
za to utworzenie zewnętrzne-
go miasteczka rowerowego, 
z którego skorzystają docelowo 

wszystkie dzieci, także np. te 
przygotowujące się w szkołach 
podstawowych do egzaminu na 
kartę rowerową.

Gmina do tej inwestycji do-
brze się przygotowała, choćby 
monitorując potrzeby związane 
z systematycznym rozwojem 

i osiedlaniem się w Kozach 
młodych rodzin. Stosowny 
wniosek na budowę przed-
szkola otrzymał pozytyw-

ną ocenę, a dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski 
Ład wyniosło 10 mln zł. Nie 
wystarczy to rzecz jasna, aby 
przedszkole na taką skalę wy-
budować, ale już przy zagwa-
rantowaniu wkładu własnego 

z budżetu Gminy inwestycja 
będzie mogła zostać przepro-
wadzona. Jej start zaplanowa-
no jeszcze w bieżącym roku, 
wpierw jednak zakończyć się 
muszą niezbędne procedury 
przetargowe. (mA)
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międzynarodowy Festiwal orkiestr Dętych „złota Trąbka” to już stały punkt 
koziańskiej imprezy. znaczną część niedzieli wypełniły stojące na wysokim 
poziomie artystycznym konkursowe przesłuchania, nie zabrakło także 
widowiskowej parady orkiestr uczestniczących w wydarzeniu.

wesołą rywalizację z przymrużeniem oka zapewniła kolejna odsłona „kozyliady”. zespoły 
złożone np. ze strażaków lub nauczycieli budowały m.in. wieżę ze skrzynek, lepiły pieczywo 
czy montowały drzwi.

Jedną z oryginalnych atrakcji przygotowanych przez kojzki 
kolektyw Artystyczny była... sztuczna koza. każdy mógł więc 
sprawdzić się w roli, która przed wieloma laty dla większości 
byłą oczywistością. Co ciekawe, swoich sił próbowali z zaan-
gażowaniem i młodsi, i starsi.

Ponad 200 zawodników zgromadziła jubileuszowa, 20. edycja Biegu na 
Hrobaczą łąkę, którego trasa wiodła malowniczymi okolicami w pobliżu 
kamieniołomu. Prócz zmagań w poszczególnych biegowych kategoriach 
była to świetna sposobność, aby aktywnie i prozdrowotnie spędzić czas.

zawody wędkarskie organizowane w kozach cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. I trudno się temu dziwić, skoro to aktywność reakty-
wowana w malowniczych okolicznościach kamieniołomu.

z nie lada językowymi wyzwaniami zmierzyły się osoby, które przystąpiły 
do gminnego dyktanda. To jedna z tych inicjatyw, która świętowanie w 
kozach wyróżnia, dodając mu atrakcyjności.
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nowe przedszkole, na które Gmina pozyskała znaczne rządowe środki, usytuowane będzie w sąsiedztwie placówki 
funkcjonującej od kilku lat.

JACek kALIńSkI,
wójt gminy kozy:

Potrzeby naszej miejscowości co 
do miejsc dla dzieci w oddziałach 
przedszkolnych są wciąż bardzo 
duże. mając tego pełną świa-
domość przygotowaliśmy się 
odpowiednio do wystąpienia o 
środki zewnętrzne, bez których 

realizacja tak znaczącej inwestycji 
nie byłaby możliwa.
Tematy oświatowe, w tym kon-
kretnym przypadku związane z 
budową przedszkola, traktuje-
my z założeniem długofalowej 
perspektywy. Dlatego też two-
rząc projekt zwracaliśmy uwagę 
na aspekty funkcjonalne w po-
łączeniu z tymi ekonomicznymi, 
aby maksymalnie wykorzystać 
pojawiające się możliwości. 
Dołożymy ze swojej strony 
wszelkich starań, aby wysiłku 
już podjętego nie zaprzepaścić 
i wystartować zgodnie z planem 
z inwestycją, która na długie 
lata posłuży naszym mieszkań-
com.
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GminA wilAmowicE

uroczysty sejmik
Rozstrzygnięcie konkursu Uczeń Roku Szkolnego 2021/2022 było głównym punktem IX Sesji Sejmiku 

Uczniowskiego Gminy Wilamowice, która podsumowała działania z ostatnich miesięcy.
Wydarzenie, które od-

było się w środę 15 czerw-
ca miało z racji nagrodzenia 
wyróżniających się uczennic 
i uczniów swój wyjątkowo 
uroczysty charakter. Zwy-
ciężczynię, a tą została Zofia 
Szlosarczyk ze Szkoły Podsta-
wowej w Starej Wsi, laureat-
ka wojewódzkiego konkursu 
z języka polskiego i finalist-
ka wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z biologii, 
ogłosił burmistrz Wilamowic 
Marian Trela, sprawujący pa-
tronat nad inicjatywą. Pozo-
stali uczniowie nominowani 
w prestiżowym konkursie za 
miniony rok szkolny to: Zu-
zanna Nycz, Dominika Mate-
ja, Mikołaj Pokładnik, Nikola 
Głuchaczka i Antoni Kymona 
(Stara Wieś), Patrycja Polok, 
Martyna Kozieł i Dawid My-
narski (Dankowice), Oliwia 
Rembiesa i David Mika (Wi-

lamowice), Zofia Jędrzejko 
i Kaja Puzoń (Pisarzowice) 
oraz Aleksandra Buda (Hecz-
narowice).

Wręczenia nagród i dy-
plomów dokonał burmistrz 
Marian Trela wraz z prze-

wodniczącą Rady Miejskiej 
Stanisławą Kudłacik. Każdy 
z finalistów otrzymał zegarek 
sportowy, pamięć USB oraz 
dyplom gratulacyjny i album 
ukazujący walory powiatu 
bielskiego. Laureatce przypadł 

w udziale zestaw z piórem 
i długopisem oraz statuetka 
Ucznia Roku „Złote Pióro”.

W ramach spotkania Sej-
miku Uczniowskiego przypo-
mniano również zagadnienia 
poruszane na kolejnych se-

sjach roku szkolnego, m.in. 
o społeczeństwie, zdrowym 
stylu życia zapewnianym 
przez sport, wynalazkach 
i pasjach, historii gminy, kwe-
stiach ekologii, przyrody i tro-
ski o planetę oraz działaniach 
strażaków. Szczególnym mo-
mentem było podjęcie przez 
delegatów uchwały w spra-
wie ochrony pszczół i wspar-
cia pszczelarzy na terenie 

gminy Wilamowice oraz ca-
łego powiatu, którą następnie 
przekazano władzom samo-
rządowym. Miłe zwieńczenie 
stanowiło wręczenie certyfi-
katów i podziękowań za ak-
tywną działalność wszystkim 
uczestnikom społeczeństwa 
obywatelskiego. Uroczy-
stość uświetnił występ dzie-
ci z Przedszkola Publicznego 
w Dankowicach. (R)

śmiergusty Powróciły
Liczne występy artystycz-
ne, towarzyszące radosne-
mu spotkaniu mieszkańców 
z całej gminy Wilamowice, 
przyczyniły się do udanego 
powrotu „Wilamowskich 
Śmiergustów” po pandemicz-
nej przerwie.

W ostatni weekend maja 
świętowano na terenie LKS 
Wilamowiczanka. Uroczyste-
go otwarcia imprezy doko-
nał już po odegraniu hymnu 
państwowego burmistrz Wi-
lamowic Marian Trela. Wita-
jąc gości zwrócił się również 
do zagranicznych delegacji 
z Chorwacji, Czech, Słowa-
cji oraz Węgier, które wresz-
cie mogły odwiedzić swoich 

polskich przyjaciół, przyczy-
niając się do realizacji projek-
tu „Solidarni w Partnerstwie: 
społeczna i międzykulturowa 
współpraca – kluczem do eu-
ropejskiej solidarności”, do-
finansowanego z programu 
„Europa dla Obywateli”, a któ-
rego wnioskodawcą była Gmi-
na Wilamowice.

Przez dwa dni na scenie 
wystąpiły przede wszystkim 
zespoły regionalne reprezen-
tujące gminę Wilamowice, 
a więc „Echo” z Hecznaro-
wic, „Pisarzowianki” i „Dan-
kowianie”, jak również grupy 
teatralne „Kurtynka” i „Wi-
luś”. Nie mogło zabraknąć 
również pokazu tanecznego 
mażoretek „Nemezis” i „Gra-

cja” oraz koncertów orkiestr 
dętych z Pisarzowic i Wila-
mowic. Wszystkie wymienione 
grupy działają pod patronatem 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wilamowicach, 
doskonale prezentując rodzi-
mą kulturę, folklor, taniec 
i muzykę. Krótkie programy 
muzyczne przygotowali także 
goście z Mołdawii oraz kapela 
„Nafest Band” z Dolnego Be-
neszova.

Mimo zmiennej aury za-
interesowanie wzbudziły 
występy zespołów „Pociąg 
Rock’n’Roll” w sobotę 28 
maja i Szymona Wydry z gru-
pą „Carpe Diem” jako gwiaz-
dy programu niedzieli. Odbyła 
się ponadto zabawa tanecz-

na z zespołem „Desperado”, 
z podziwem przyglądano się 
też umiejętnościom wirtuoza 
akordeonu Janusza Korczyka. 
Nie obyło się bez tradycyjnych 
degustacji wyśmienitych przy-
smaków prosto od członkiń 
z Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz pań z Ukrainy. Dzieci ba-
wiły się w wesołym miastecz-
ku, zapewniono im rozmaite 
animacje, ciekawość wywoła-
ły również wyrzuty kolorów. 
Ostatnim punktem programu 
„Wilamowskich Śmiergustów” 
był efektowny pokaz sztucz-
nych ogni. (mJ/ReD)

DZIAłANIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTu „SOLIDARNI W PARTNERSTWIE: SPOłECZNA 
I MIęDZYKuLTuROWA WSPÓłPRACA – KLuCZEM DO EuROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI”
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mARIAn TReLA,
burmistrz wilamowic:

nie brakuje w całej naszej gminie 
zdolnych młodych osób, które wie-
dzę zdobywają i – co niezmiernie 
ważne – chcą ją zdobywać. Biorą 
udział w rozmaitych konkursach, 
które wykraczają daleko poza 
nasze placówki oświatowe, są 

aktywne i ciekawe świata, a to 
niezbędne dla prawidłowego 
rozwoju edukacyjnego.
na poziomie samorządu dbamy o 
to, aby ten proces przebiegał moż-
liwie jak najlepiej, choćby poprzez 
stwarzanie odpowiednich warun-
ków dla funkcjonowania oświa-
ty. Co roku przeznaczamy sporo 
środków na potrzebne remonty 
i doposażanie szkół czy przed-
szkoli. Inwestujemy też w nowe 
obiekty, by wspomnieć o trwającej 
budowie nowego przedszkola w 
Pisarzowicach. oświata stanowi 
znaczną część gminnego budżetu 
i wciąż tak będzie, bo nie może-
my poprzestawać w dążeniach do 
wspierania młodego pokolenia 
naszych mieszkańców.
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ludzie, Podłączajcie siĘ!
Spora część mieszkańców gminy Wilkowice dokonała już podłączenia swoich budynków do sieci kanalizacyjnej, która została wykonana w ramach wielkiego 

projektu realizowanego od kilku lat. Jest jednak także wciąż liczna grupa, która wspomnianego obowiązku nie dopełniła, pomimo istniejących możliwości.

budowlane             
100 Procent

Wszys tk ie  p race  bu -
dowlane ujęte w projekcie 
„Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy 
Wilkowice w wyznaczonych 
obszarach aglomeracji” zo-
stały już wykonane. Tyczy 
się to również dwóch za-
dań dodatkowych – numer 
13 i 14, obejmujących ulice 
Malinową, Kolejową, Swoj-
ską, Górską, Jesionową, Bor-
suczą, Wyzwolenia i Pszenną 
w Wilkowicach oraz ul. Krę-
tą i Karpacką w Bystrej. Na 
takie rozszerzenie projektu 
Gmina uzyskała wcześniej 
stosowną zgodę z Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, co pozwoliło na 
istotne zwiększenie zasię-
gu inwestycji.

Prace przy przepompow-
niach ścieków w dwóch 
lokalizacjach w Wilkowi-
cach – „Łubinowa” przy ul. 
Chabrowej oraz „Huciska” 
przy ul. Galicyjskiej rów-
nież finiszują. W przypadku 
pierwszej ze wspomnianych 
pompowni odbywają się ak-
tualnie procedury odbioru, 
zaś drugiej – prace monta-
żowe aparatury kontrolno-
-pomiarowej. Uruchomienie 
obu pompowni planowane 
jest końcem lata, po wcze-
śniejszych testowych rozru-
chach.

sieć jest, 
Podłączeń brakuje

Apel wójta Janusza Zeman-
ka do mieszkańców, zawarty 
w powyższym tytule całego 
artykułu, kierowany jest bez-
pośrednio do osób, które po-
mimo że od dłuższego czasu 
(w niektórych przypadkach 
nawet ponad rok) mają możli-
wość wykonania przyłączenia, 
nie dopełniły tego obowiązku. 
W stosunku do tych właścicie-
li, którzy od co najmniej pół 
roku mają możliwość podłą-
czenia, Urząd Gminy wszczął 
postępowania administracyjne.

Efekt jest w tej chwili taki, 
że z 54 nakazów (etap I i III) 
zrealizowanych zostało przez 
mieszkańców zaledwie 11 
podłączeń. W nieodległym 

czasie Straż Gminna prze-
prowadzi wobec tego kontro-
le w pozostałych budynkach. 
Statystyczne zestawienie jest 
wielce wymowne – na łączną 
ilość 1405 budynków z opcją 
podłączenia, przeprowadzono 
je dotąd w 1157...

służebność 
wielkiej wagi

Gmina dokłada wszelkich 
starań, aby wypełnić zobo-
wiązanie zawarte w projek-
cie, a dotyczące ustanowienia 
służebności posadowienia 

i przesyłu kanalizacji. Skom-
plikowane procedury realizo-
wane od kilku miesięcy mają 
na celu uporządkowanie stanu 
formalno-prawnego projek-
tu w terenie, a tym samym 
usankcjonowanie lokalizacji 
kanalizacji na obszarze gmi-
ny.

Obecna skala postępowań 
o ustalenie służebności sięga 
200 wysłanych powiadomień 
do właścicieli prywatnych 
gruntów, z czego 39 zakoń-
czyło się podpisaniem aktu 
notarialnego, a na kolejne 11 
umówione zostały terminy 

ostatecznej finalizacji niniej-
szego procesu. Warte pod-
kreślenia jest to, że wszelkie 
koszty związane z ustaleniem 
służebności ponosi Gmina. To 
kwestia co najmniej takiej sa-
mej wagi, jak ułożenie samych 
rur kanalizacyjnych, stąd apel 
do mieszkańców o sumienne 
podejście do tematu i dobrą 
współpracę z urzędnikami.

rekordowe 
kilometry

Pierwotne założenie pro-
jektu „Budowa sieci kana-

lizacji sanitarnej na terenie 
gminy Wilkowice w wyzna-
czonych obszarach aglomera-
cji” obejmowało wykonanie 
ogromnej długości sieci – bli-
sko 78 kilometrów kanałów. 
Ta i tak już imponująca liczba 
jeszcze uległa zwiększeniu. 
Przy sprawnej realizacji do-
datkowych zadań zakres rze-
czowy inwestycji powiększył 
się o około 6 km.

Dostrzegając zaintereso-
wanie części mieszkańców 
możliwością podłączenia 
swoich budynków do sie-

ci kanalizacyjnej i mając na 
względzie duże potrzeby 
w tym zakresie, Gmina pro-
wadzi obecnie prace nad 
przygotowaniem jeszcze 
jednego kanalizacyjnego 
zadania nr 15 w rejonie ul. 
Szczyrkowskiej koło Cen-
trum Ogrodniczego Berbe-
rys w Bystrej.

Ważnym elementem pro-
jektu kanalizacyjnego będą 
przeglądy gwarancyjne sieci 
kanalizacyjnej wraz inspekcją 
nawierzchni odtworzonych 
dróg gminnych. (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”.

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

BUDoWA SIeCI KANAlIzACJI SANITARNeJ NA TeReNIe GMINy WIlKoWICe W WyzNACzoNyCh oBSzARACh AGloMeRACJI

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 80,39 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.

JAnUSz zemAnek, 
wójt gminy wilkowice:

każdy mieszkaniec, patrzący 
na swoją „małą ojczyznę” w 
sposób zdroworozsądkow y, 
winien mieć przekonanie, że 
kanalizacja jest tak naprawdę 
dobrem wspólnym. nawet, jeśli 

kogoś niespecjalnie interesuje 
kwestia ekologii i dbałości o 
ochronę środowiska, które nas 
otacza, to już komfort i jakość 
codziennego funkcjonowania 
dla znaczącej większości ma 
kolosalne znaczenie. Gdy jeste-
śmy przyłączeni do kanalizacji 
nie musimy martwić się prze-
cież o wywóz nieczystości, nie 
doskwiera nam nieprzyjemny 
zapach, a nasza okolica pod 
każdym względem zyskuje na 
atrakcyjności. Podłączenia i 
jeszcze raz podłączenia – ape-
luję raz jeszcze o wzmożoną mo-
bilizację do tych mieszkańców, 
którzy mogą w oczywisty sposób 
pójść w kierunku postępu.

GminA wilkowicE

Gotowa pompownia „łubinowa” przy ul. Chabrowej w wilkowicach.

Przekroczenie napowietrzne potoku zimnik siecią kanalizacyjną.
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EKOLOGIA

Pszczeli dzień Patrona
Pszczela ekologia obok 
sportu królowała podczas 
tegorocznego Dnia Pa-
trona Szkoły w Kaniowie  
w gminie Bestwina.

Choć patronem szkoły jest 
Tadeusz Kościuszko, to tego 
wielkiego Polaka można upa-
miętniać na różne sposoby. 
W tym roku przez cały czas 
trwania Dnia Patrona przewi-
jało się hasło „Myśl global-
nie – działaj lokalnie”, a więc 
przeświadczenie, że możemy 
zadbać o planetę zaczynając 
od „własnego podwórka”. 
Właśnie to starali się prze-
kazać uczniowie w przed-

stawieniu teatralnym i w 
pokazie oryginalnej mody 
ekologicznej. Chór szkolny 
„Divertimento” zwrócił uwa-
gę na konieczność ochrony 
pszczół – pożytecznych 
owadów, z których hodow-
li gmina Bestwina słynie. 
Prezentujący się zwycięzcy 
konkursu recytatorskiego de-
klamowali wiersze powiąza-
ne z przyrodą.

Także w wystroju domi-
nowała tematyka pszczela, 
a dla uczestników wyda-
rzenia przygotowano po-
częstunek, z obowiązkową 
degustacją różnych rodza-
jów miodów. W jadalni 

utworzono kawiarenkę z cia-
stami sporządzonymi z natu-
ralnych składników, w holu 
odbywał się kiermasz ręcz-
nie robionych prac, a wśród 
licznych atrakcji nie mo-
gło zabraknąć miodowego 
„koła fortuny”.

Spośród pozostałych wy-
darzeń Dnia Patrona Szkoły 
warto wymienić prezentację 
o kajak-polo uczniów, a zara-
zem zawodników miejscowe-
go klubu, a także inaugurację 
mobilnej sceny, zakupionej 
ze środków sołectwa za zdo-
bycie I miejsce w konkursie 
„Piękna Wieś Województwa 
Śląskiego”. (SL) Fo
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PrzybĘdzie Pracowni
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach czy liceum ogólnokształcące w Kozach – to tylko niektóre placówki w regionie, w których 

powstaną wkrótce zielone Pracownie. To w następstwie konkursu rozstrzygniętego już przez jego organizatora Wojewódzki 

Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Aż 70 szkół z terenu wojewódz-
twa śląskiego uzyskało dofinansowa-
nie na stworzenie w swoich murach 
ekologicznych pracowni. W ramach 
8. edycji konkursu „Zielona Pracow-
nia’2022” katowicki Fundusz przezna-
czył największą w historii kwotę blisko 
2,8 mln zł, co jasno wskazuje na istot-
ną rolę całego przedsięwzięcia. – Orga-
nizujemy konkurs po to, aby wzrastała 
świadomość ekologiczna, bo edukacja 
od najmłodszych lat jest bardzo istot-
na. Im więcej postaw ekologicznych 
nauczymy się w młodości, tym mniej 
problemów ze środowiskiem będziemy 
mieli w późniejszych latach. To jest 
cel, który chcemy osiągnąć realizując 
program Zielonych Pracowni – wyja-
śnia Tomasz Bednarek, prezes WFO-
ŚiGW w Katowicach.

Na tegoroczny konkurs wpłynę-
ło łącznie 129 zgłoszeń, z których 
wybranych zostało dokładnie 70 
projektów z dotacją sięgającą kwo-
ty nie większej od 40 tys. zł. Pod 
uwagę w ocenie nadesłanych wnio-
sków wzięto takie aspekty, jak róż-
norodność przewidzianych pomocy 
dydaktycznych, ich innowacyjność 
oraz funkcjonalność. Udzielone środki 

pozwolą na przygotowanie pracow-
ni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geo-
graficznych, chemiczno-fizycznych 
czy geologicznych w klasach 4-8 
szkół podstawowych oraz w szko-
łach średnich.

Katowicki Fundusz zorganizował 
w tym roku uroczyste zakończenie 
konkursu, a głównym punktem pro-
gramu było wręczeniem symbolicz-
nych dyplomów potwierdzających 
dofinansowanie. Miało to miejsce 7 

czerwca w efektownej scenerii pięk-
nego Zamku w Ogrodzieńcu. W ple-
nerowej gali udział wzięło ponad 
tysiąc osób, w tym przedstawiciele 
gmin i miast oraz zwycięskich szkół, 
zwłaszcza samych uczniów. Mieli 
oni możliwość uczestniczenia w cie-
kawych warsztatach ekologicznych, 
dzięki czemu zaprezentowali swoje 
umiejętności w różnych zabawach 
i konkursach.

Liczną grupę w towarzystwie 
opiekunów stanowili uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II z Pisarzowic w gminie Wila-
mowice. To właśnie w tej placówce 
powstanie pracownia biologiczna 
o nazwie „DNA komórka JA”. Od 
nowego roku szkolnego prowadzo-
ne będą w niej zajęcia przy wyko-
rzystaniu najlepszej jakości pomocy 
naukowych i dostępie do nowocze-
snych technologii. Pracownia wypo-
sażona zostanie w mikroskopy wraz 
z preparatami, model człowieka natu-
ralnej wielkości, tablice magnetyczne 
i zestawy edukacyjne, które urozma-
icą proces nauczania i pogłębią zain-
teresowanie nauką. Miejsce to będzie 
służyć rozbudzaniu ciekawości po-
znawczej u uczniów, ich kreatyw-
nemu rozwojowi oraz stosowaniu 
w praktyce zdobytych wiadomości 
i umiejętności. Specjalna sala zosta-
nie również gruntownie wyremonto-
wana i wyposażona w nowe meble.

Atrakcyjnie z perspektywy 
uczniów, w tym konkretnym przy-
padku licealistów, przedstawiać się 
będzie zielona pracownia, jaka po-
wstanie w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. K. K. Baczyńskiego 
w Kozach. Projekt „Motywacja 

i skuteczność – przyjazna pracownia 
biologiczno-chemiczna”, który zdo-
był maksymalne wsparcie, zakłada 
umieszczenie w sali stanowisk mikro-
skopowych, ławek i krzeseł. Ucznio-
wie będą mogli skorzystać również 
z wielu nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych, a to z całą pewnością 
przyczyni się do jakości innowacyj-
nego nauczania przedmiotów przyrod-
niczych, biologii czy chemii.

W powiecie bielskim dofinanso-
wania doczekała się jeszcze pracow-
nia „Jesteśmy przyjaciółmi wody 
– mamy na to dowody!” w Szko-
le Podstawowej w Kobiernicach 
w gminie Porąbka. Na Żywiecczyź-
nie pracownie powstaną w dwóch pla-
cówkach w Żywcu – Zespole Szkół 
Technicznych i Leśnych („Jętka 
w lesie”) oraz Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym („Góry, 
lasy i doliny... Z zielonej pracow-
ni wprost do beskidzkiej krainy”), 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Milówce („Ta-
trzańskie Inspiracje Ekologiczne”), 
a także w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Pewli Wielkiej („Obudź 
w sobie zieleń”). Dotacje w powie-
cie cieszyńskim otrzymały: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Istebnej 
(„U źródeł Olzy”), Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Koniakowie („Z pasterską 
nutą przez gronie”), Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Zaborzu w gminie 
Chybie („EKOfriends – przyjaciele 
przyrody) oraz Szkoła Podstawowa 
w Bażanowicach w gminie Goleszów 
(„Eko-przystanek”). (mAn)
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lasy znów sPrzątane
Nie trzeba by sprzątać lasów, gdyby ich nie zaśmiecano – taka refleksja towarzyszyła uczestnikom trzeciej 

edycji ogólnopolskiej akcji „#SprzątaMy”, organizowanej przez nadleśnictwa lasów Państwowych.

Jak mówią leśnicy, śmieci 
w lasach to problem nie tylko 
estetyczny. Odpady na tere-
nach leśnych stanowią często 
pułapki dla drobnych zwie-
rząt, szczególnie dla owadów. 
Wabią je resztki pokarmów 
i napoi. Lasy Państwowe 
wkładają ogromny wysiłek 
w usuwanie śmieci z lasów. 
Niestety, mimo wielu apeli 
i nagłaśniania problemu za-
śmiecania, wywożenie wszel-
kich odpadów do lasów wciąż 
jest dużym problemem. Obok 
drobnych śmieci porzucanych 
podczas wycieczek do lasu, le-
śnicy znajdują dzikie wysypi-

ska z odpadami budowlanymi, 
oponami czy sprzętem AGD.

Każdego roku ich uprząt-
nięcie kosztuje kilkanaście 
milionów złotych. W ostatnich 
latach na ten cel wydawano ok. 
20 mln zł, a co roku z lasów 
wywozi się średnio 110 tys. m 
sześc. odpadów. Dlatego ak-
cja, w której od początku bie-
rze udział Prezydent Andrzej 
Duda, przynosi wymierne 
efekty w postaci uprzątnięte-
go terenu. W pierwszej akcji 
sprzątania wzięło udział ponad 
43 tys. osób, teraz jest przepro-
wadzana z udziałem lokalnych 
społeczności we wszystkich 

429 polskich nadleśnictwach. 
Akcję w tym roku rozpoczęła 
para prezydencka 15 czerwca 
w Nadleśnictwie Skierniewice, 
w różnych miejscach przepro-
wadzano ją również w później-
szych terminach.

I tak w Nadleśnictwie 
Kobiór  śmieci  zbierano 
w leśnictwach Radostowi-
ce i Międzyrzecze w środę 
22 czerwca, zaś w sobotę 25 
czerwca na terenie Leśnictwa 
Mokre. Leśnicy z Nadleśnic-
twa Węgierska Górka wspól-
nie z młodzieżą ze Szkoły 
Podstawowej w Węgierskiej 
Górce już po raz trzeci wzięli 

udział w tej akcji. Tym razem 
zebrali śmieci na trasie czer-
wonego szlaku prowadzącego 
do historycznego schronu bo-
jowego Waligóra.

Również w Nadleśnictwie 
Ujsoły w środę 22 czerwca po-
sprzątany został jeden z najbar-
dziej uczęszczanych szlaków 
turystycznych. Uczestnicy ak-
cji „#SprzątaMy” – głównie 
dzieci i nauczyciele ze Szko-
ły Podstawowej w Ujsołach 
– wyruszyli w drogę pierw-
szego dnia kalendarzowego 
lata. Towarzyszyła im piękna 
i słoneczna pogoda. Pod czuj-
nym okiem edukatora leśnego 

z Nadleśnictwa Ujsoły uprząt-
nięto niebieski szlak biegnący 
spod urokliwej Bacówki PTTK 
na Krawcowym Wierchu (ok. 
1075 m n.p.m.) do miejsco-
wości Złatna. Podczas wypra-

wy nie zabrakło elementów 
edukacyjnych, leśnych poga-
danek oraz zabaw, tak aby każ-
dy młody uczestnik akcji mógł 
przy okazji więcej dowiedzieć 
się o lesie. (ReD)

głuszce mają siĘ dobrze
Znaczne środki na po-
ziomie blisko 100 tys. zł 
przekazał Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na ochronę 
gatunkową głuszców oraz 
edukację ekologiczną.

Umowy gwarantujące 
wsparcie podpisano podczas 
czerwcowego spotkania w Ja-
worzynce Wychrczadeczce. 
Uczestniczyli w nim preze-
si katowickiego Funduszu 
Tomasz Bednarek i Adam 
Lewandowski oraz Damian 
Sieber, p.o. dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach, 
i Andrzej Kudełka, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Wisła.

Wspomniane miejsce 
wyjazdowej konferencji nie 
było przypadkowe. Właśnie 
tam Nadleśnictwo Wisła 
prowadzi bowiem najważ-
niejszą w kraju placówkę, 
zajmującą się reintrodukcją 
i hodowlą wolierową głusz-
ca już od 20 lat. Potrze-
by były w tym względzie 
znaczne, wystarczy nadmie-

nić, że według inwentary-
zacji prowadzonej w latach 
1999-2002 liczbę głusz-
ców w Beskidzie Śląskim 
oszacowano na zaledwie 
10 sztuk. Obecnie spo-
tkanie głuszca w lesie jest 
dużo bardziej realne, ale nie 
wzięło się to znikąd. Z ho-
dowli wypuszczono ok. 1,2 
tys. głuszców, z czego więk-
szość została wprowadzona 
w swoje siedliska naturalne 
w Polsce, a część przekaza-
na do krajów ościennych.

O tych właśnie ptakach 
mówiło się w Jaworzyn-
ce Wychrczadeczce sporo. 

Podkreślano przede wszyst-
kim, że to okazały i bardzo 
rzadki gatunek, który żyje 
najczęściej w dużych i nie-
dostępnych lasach. Jako, że 
jest skrajnie zagrożony wygi-
nięciem, polowanie na głusz-
ce zostało w naszym kraju 
prawnie zabronione. Hodowle 
prowadzone przez Lasy Pań-
stwowe mają zatem szczegól-
ną rolę w przetrwaniu tych 
dorodnych kuraków leśnych. 
Środki z przyznanej dotacji 
przeznaczone będą głównie 
na karmę dla głuszców i za-
gospodarowanie pomieszczeń 
służących hodowli. (ReD)

surowce oddane, stoiska zaliczone
Akcja „Drzewko za surow-
ce” zawitała ponownie do 
Szczyrku. Tradycyjnej zbiór-
ce odpadów, wymienianych 
na sadzonkę drzewka lub 
kwiatka, towarzyszyły na 
placu św. Jakuba liczne za-
bawy edukacyjne.

Ostatnia sobota maja zgro-
madziła w Szczyrku spore 
grono osób, także tych, któ-
rzy chcieli być uczestnikami 
proekologicznej inicjatywy. 
Na czas trwania akcji, a więc 
w godzinach od 10 do 15, za-
pewniony został bezpłatny par-
king w samym centrum miasta. 
Zadbano w ten sposób o to, 
aby jak najwięcej osób mo-
gło podjechać samochodami 

i oddać surowce. Bo za każde 
przyniesione 10 kg makula-
tury lub 20 puszek aluminio-
wych, butelek szklanych oraz 
typu PET przekazywane były 
w zamian sadzonki przygoto-
wane przez Lasy Państwowe 
i Miasto Szczyrk. Sadzonki 
zniknęły w godnym pochwały 

tempie, bo zaledwie w ciągu 
kilku godzin.

Nie był to jedyny waż-
ny element akcji „Drzewko 
za surowce”. Połączono ją 
z bezpłatnymi zabawami edu-
kacyjnymi, które pod nadzo-
rem organizatora Fundacji 
Ekologicznej „Arka” przy-
padły do gustu zwłaszcza 
dzieciom i młodzieży, choć 
i dorośli na nudę nie narzeka-
li. Na stoisku warsztatowym 
wykonywano specjalne torby 
z szablonowym nadrukiem 
ekologicznym, edukacyjny 
charakter miały gry „Ekopuz-
zle” i „Ekomemory”, podob-
nie ważne przesłania niosły ze 
sobą inicjatywy „Segregujesz 
zyskujesz” oraz oryginalne 
kino rowerowe. (m)
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    • Towar do nabycia w dobrej cenie
    • Atrakcyjne warunki sprzedaży
    • Możliwość odroczenia opłaty w czasie

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych:

512 203 790

filmowo-muzyczne lato
Ciekawe wydarzenia nie 
tylko dla mieszkańców gmi-
ny Kozy przygotowano na 
czas wakacyjny.

W trzech terminach zapla-
nowana została tegoroczna 
odsłona Letniego Kina u Cze-
cza. Wszystkie seanse filmo-
we przewidziano w plenerze, 
w przyjemnym klimacie parku, 
przy czym warunkiem dotrzy-
mania wyznaczonych już dat 
jest sprzyjająca aura. Na pią-
tek 8 lipca na godzinę 20.30 
sami kozianie w głosowaniu 
internetowym wybrali film dla 
dzieci „Sekretne życie zwierza-
ków domowych”. Ostatni pią-
tek miesiąca, a więc 29 lipca 
o godz. 20.30, zarezerwowa-
ny został na seans kryminalno-
-sensacyjny „Chinatown”. Kino 

w letnim wydaniu finiszuje 19 
sierpnia o godz. 20 komedią 
„Blues Brothers”.

Na wakacyjną inicjatywę 
z myślą o kinomanach zapra-
sza Gminna Biblioteka Publicz-
na w Kozach przy współpracy 
z Kojzkim Kolektywem Arty-
stycznym, Młodzieżową Radą 
Gminy oraz Domem Kultury.

Innym atrakcyjnym wy-
darzeniem w Kozach będzie 
tegoroczna odsłona festiwa-
lu „KozyNostra Rock Fest” 
w sobotnie popołudnie 6 
sierpnia. Jednym z jego ele-
mentów będzie przegląd 
amatorskich zespołów roc-
kowo-metalowych, któ-
ry ma w swoim założeniu 
m.in. promowanie twórców 
i wykonawców, a także ak-
tywizację różnych środowisk 

artystycznych. Pięć grup za-
kwalifikowanych na festiwal 
zaprezentuje publiczności wy-
łącznie autorskie utwory, dla 
najlepszego z zespołów na-
grodą będzie dzień studyjny 
w profesjonalnym studio na-
graniowym w Bielsku-Białej.

Impreza, na którą przewi-
dziano wstęp wolny, rozpocz-

nie się w koziańskim parku 
o godz. 14. Po zakończeniu 
części przeglądowej wystąpią 
zespoły „More Than Less”, 
„Batna” oraz „Monsterllica”. 
Organizatorem jest Dom Kul-
tury w Kozach we współpracy 
z osobami prywatnymi, a patro-
nat sprawuje wójt gminy Jacek 
Kaliński. (m)
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nie tylko kino w plenerowej scenerii, ale i inne wydarzenia organizowane 
w parkowej przestrzeni w kozach cieszą się zainteresowaniem mieszkań-
ców samej gminy i regionu.

klaster wsPólnej 
energii

Samorządy dziewięciu 
gmin na terenie powiatu biel-
skiego, również sam Powiat 
Bielski oraz Agencja Roz-
woju Regionalnego powołały 
Klaster Energii Powiatu Biel-
skiego.

W poniedziałek 23 maja 
odbyło się pierwsze posie-
dzenie Rady Klastra. Jak 
wyjaśniają założyciele, ce-
lem jest tańsza energia dla 
członków klastra, a w efek-
cie także dla mieszkańców. 
– Cieszę się, że po licznych 
spotkaniach i dyskusjach uda-
ło się podpisać porozumie-
nie tworzące klaster. Świat 
idzie naprzód, rozwijamy się 
i my. To droga, na którą trze-
ba było wkroczyć zmierzając 
do tzw. zielonej transforma-
cji – mówił starosta bielski 
Andrzej Płonka na spotkaniu 
w Centrum Konferencyjnym 
BIT w Bielsku-Białej.

– Widzimy, jak drożeją 
ceny mediów. Naszym ce-
lem jest dążenie do wytwa-
rzania i dystrybucji energii 
elektrycznej, obniżenie jej 
kosztów, a przede wszystkim 
zwiększenie udziału energii 
produkowanej z odnawial-
nych źródeł. Ma to zapew-
nić współpraca samorządów 
z szeroko pojmowanym biz-
nesem. Takie cele stawiamy 
sobie na najbliższe lata w kla-
strze – dodał starosta.

Klaster energetyczny po-
zwoli m.in. pozyskiwać unijne 
środki na odnawialne źródła 
energii. – Myślimy w tym kon-
tekście o naszych budynkach 
użyteczności publicznej: szko-
łach, szpitalach czy salach spor-
towych. To już się dzieje, jednak 
sporo jeszcze można zrobić w tej 
sprawie – mówi Anna Plichta-
Kotas, naczelnik wydziału 
programowania rozwoju 
i funduszy unijnych w bielskim 
Starostwie Powiatowym.

Jak ma to wyglądać doce-
lowo, wyjaśnia Maciej Jeleń, 
prezes Agencji. – Obecnie 
szkoła z instalacją fotowolta-
iczną nie jest w stanie w pełni 
wykorzystać wytwarzanej tym 
sposobem energii. Wiadomo, 
że najwięcej energii elektrycz-
nej produkowana jest w dzień 
w okresie od wiosny do jesieni. 
Tymczasem placówka oświato-
wa w wakacje nie potrzebuje 
aż tyle prądu. Jeśli w pobli-
żu będzie zakład produkcyjny 
i oba te podmioty będą należa-
ły do klastra energetycznego, 
szkoła będzie mogła odsprze-
dać nadmiar energii. Przedsię-
biorca będzie miał tańszy prąd, 
a szkoła dodatkowy przychód 
– mówi szef ARR. 

Pierwsze konkursy, w któ-
rych będzie można pozyskać 
środki unijne na te cele, mają 
zostać ogłoszone w przyszłym 
roku. (mF)

druhowie i ratownicy
Drużyna GOPR Grupa Be-
skidzka Szczyrk wygrała Mi-
strzostwa Polski w ramach 
Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy. W jej skład wcho-
dzą Jarosław Bonk i Łukasz 
Skwara, a także dwaj druho-
wie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bestwinie – prezes 
tej jednostki Dariusz Orłow-
ski oraz Jakub Furczyk.

Była to już XIV edycja 
mistrzostw, rozegrana 11 
czerwca w Barczewie. Tuż po 
rozpoczęciu imprezy rozległ 
się sygnał alarmowy w apli-

kacji Ratownik, który wzywał 
wszystkie zespoły do zdarze-
nia masowego w spichlerzu. 
Działo się zatem dużo, całe 
mistrzostwa miały przebieg 
niezwykle intensywny – tym 
bardziej trzeba docenić żela-
zne nerwy i profesjonalizm 
podbeskidzkich ratowników.

– Zadania obejmowały 
głównie tematykę medyczną, 
mierzyliśmy się z sytuacjami 
utonięć, wybuchów, poparzeń, 
ale także zatruć chemicznych 
– relacjonuje Dariusz Orłow-
ski. Pozoracje wypadków były 
zaplanowane bardzo szczegó-

łowo, wymagały dużej wiedzy 
i umiejętności. Przydała się 
także znajomość psychologii, 

zwłaszcza w zadaniu dotyczą-
cym pomocy ofierze przemo-
cy domowej. (SL)
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świątynia z 500-letnią tradycją
Mieszkańcy Starej Wsi, 
ale również pozostałych 
gminnych sołectw i oko-
lic, przybyli licznie 21 i 22 
maja, by świętować obcho-
dy 500-lecia starowiejskie-
go kościoła Podwyższenia 
Krzyża Świętego.

Pierwszy dzień uroczysto-
ści rozpoczął się mszą świę-
tą, której przewodniczył ks. 
bp Roman Pindel. Dzięko-
wano w ten sposób za bu-
downiczych świątyni, jej 
fundatorów, ale i tych, któ-
rzy przez lata tworzyli tu pa-
rafialną wspólnotę, o czym 
przypomniał zgromadzonym 
starowiejski proboszcz ks. 
Grzegorz Then, główny orga-
nizator jubileuszu. W liturgii 
uczestniczyli m.in. przedsta-
wiciele władz państwowych 
z wiceministrem Rodziny 
i Polityki Społecznej Stani-
sławem Szwedem na czele, 
starosta powiatu bielskiego 

Andrzej Płonka z członkami 
zarządu oraz burmistrz Wila-
mowic Marian Trela.

Już po zakończeniu mszy 
rozpoczęło się świętowanie na 
pobliskim terenie rekreacyj-
nym. Swój udział zaznaczyli 
młodzi sportowcy Liturgicz-
nej Służby Ołtarza ze Starej 
Wsi, a także inne dziecięce 
drużyny piłkarskie uczest-
niczące w towarzyskim me-
czu piłki nożnej „O Puchar 
500-lecia Starowiejskiej 
Świątyni”. W amfiteatrze 

trwały artystyczne prezenta-
cje orkiestry dętej OSP „Sta-
rowsianka” oraz zespołów 
muzycznych „Betania”, „Fau-
system” i „Maksymalni”.

Z bogatym w swej treści 
programem artystycznym wy-
stąpiły także dzieci i młodzież 
z miejscowej Szkoły Podsta-
wowej. Zainteresowaniem cie-
szyła się poza tym wystawa 
prac dzieci, które w formach 
przestrzennych, obrazach 
i rysunkach przedstawiały 
kościół. Wystawiono również 

prace przygotowane w ramach 
szkolnego konkursu „Skąd 
nasz ród”, pozwalającego na 
ukazanie drzew genealogicz-
nych i albumów rodzinnych.

Nazajutrz wierni zgroma-
dzili się na sumie koncelebro-
wanej pod przewodnictwem 
ks. kard. Kazimierza Nycza, 
metropolity warszawskiego 
pochodzącego z gminy Wi-
lamowice. Po mszy odbyły 
się radosne występy z udzia-
łem Zespołu Pieśni i Tańca 
„Tradycja”, który wcześniej 
sprawował pieczę nad opra-
wą muzyczną liturgii. Później 
zaprezentowała się orkiestra 
dęta OSP „Starowsianka” i ze-
spół „Vocalis” z Janowic. Jak 
zwykle aplauzem powitano ar-
tystki z Akademii Mażoretek 
„Gracja”. Dla dzieci przygo-
towana została strefa zabaw 
z animatorami, a nieco starsi 
mogli na zakończenie uroczy-
stości bawić się na koncercie 
zespołu „Don Vasyl”. (ReD)


