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Wspólnie dbamy o środowisko
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Strategia czeka na mieszkańców
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CZEgO NAM POtRZEbA?

MOtYlE 
I INNE 
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ŚWIAtOWY DZIEń ZIEMI
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Wszyscy mieszkańcy powiatu bielskiego 
mogą się wypowiedzieć w sprawie nowej 
strategii rozwoju regionu na okres naj-
bliższej dekady. Ten obszerny dokument 
obejmuje szereg najistotniejszych spo-
łecznie zagadnień, w tym m.in. w zakre-
sie komunikacji i transportu, edukacji, 
kultury, gospodarki czy turystyki.

str. 12 

Z utęsknieniem cze-
kamy na zmniejsze-
nie liczby ograni-
czeń, wynikających 
z pandemii.

str. 8 

Troska o planetę 
jest niezmiernie 
ważna już od naj-
młodszych lat.
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ŚRODOWISKO MA ZNACZENIE
Tytułowy wnio-

sek wysnuć można 
na bazie zainte-
resowania, jakim 
cieszył się kon-
kurs o tematyce 
ekologicznej, zor-
ganizowany przez 
Młodzieżową Radę 
Gminy w Kozach.

Właściwa se-
gregacja odpadów, 
dążenie do ograni-
czania ich wytwa-
rzania oraz ochrona 
powietrza i zdrowia 
przed szkodliwym 
działaniem smogu – to najistotniejsze zagad-
nienia, które podjęte zostały przez uczestni-
ków konkursu plastycznego. Wiele prac, a ich 
autorami były młode osoby, odznaczało się 
kreatywnością i pomysłowością, nie tylko pod 
względem wykonania, ale też ujęcia tematu. 
Najczęściej prezentowano wizualnie planetę 
Ziemię, która jest zabrudzona i smutna, a prze-

kaz wzmacniają towarzyszące hasła, jak np.: 
„Nie musisz być ekologiem, by walczyć ze 
smogiem”, „Na zawsze Ziemię stracimy, jeśli 
czegoś nie zmienimy”.

Zwyciężczynią konkursu została Sylwia 
Niemczyk, kolejne miejsce przyznano Wik-
torii Janczukowskiej, zaś najniższy stopień 
podium przypadł w udziale Dominice Naglik 

i Franciszkowi Ko-
męderze. – Poziom 
konkursu oceniamy 
jako wysoki. Dumą 
napawa to, że dla 
młodego pokolenia 
świadomość ekolo-
giczna nie jest czymś 
mało istotnym. Waż-
ne, aby przekładała 
się ona możliwie 
efektywnie na co-
dzienność – nadmie-
niają organizatorzy 
proekologicznego 
przedsięwzięcia. (M)

ekologia

FOtOWOltAIKA DlA bIZNESu
Powstał program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu 

odnawialnych źródeł energii, a skierowany do średnich, małych  

i mikroprzedsiębiorców.

Wojewódzki  Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
ogłosił nabór wniosków do 
Programu „50 kW na start”. 
Wspierać ma przedsięwzięcia 
z terenu województwa śląskie-
go polegające na budowie mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych, 
tj. instalacji odnawialnych źró-
deł energii o mocy do 50 kW 
przez średnich, małych i mi-
kroprzedsiębiorców. Mogą oni 
pozyskać dofinansowanie do 
100 proc. kosztów kwalifiko-
wanych, warunkiem udzielenia 

przez Fundusz dofinansowania 
w formie dotacji jest skorzysta-
nie z dofinansowania w formie 
pożyczki w ramach niniejsze-
go programu.

Nabór wniosków będzie od-
bywał się w 3 rundach: od 29 
marca do 30 kwietnia, od 1 do 
31 maja i od 1 do 30 czerwca 
lub do wyczerpania środków. 
Fundusz zastrzega sobie prawo 
do wstrzymania naboru w trak-
cie danej tury w przypadku 
wyczerpania alokacji środków 
przewidzianych w programie: 
1 mln zł przeznaczonego na 

wsparcie w formie dotacji 
i 9 mln zł w formie pożyczki. 
Fundusz nie wyklucza, że pula 
środków zostanie zwiększona.

Szczegóły wraz z formu-
larzami wniosków zostały 
zamieszczone na stronie inter-
netowej katowickiego Fundu-
szu w dziale „dofinansowanie 
zadań” pod nazwą programu. 
Z uwagi na sytuację epide-
miczną w kraju wnioski należy 
przesyłać pocztą lub przesyłką 
kurierską, o terminie wpływu 
decyduje data dostarczenia 
wniosku do Funduszu. (R)
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500 tys. zł
to kwota, jaka wygospodarowana została przez 
Gminę Bestwina na realizację tylko w tym roku 
Programu Ograniczenia Emisji.

– Pozyskaliśmy dofinansowanie i robimy następ-
ny bardzo ważny krok w walce o czyste powietrze 
w naszej gminie. Czymś takim z całą pewnością 
będzie duża ilość instalacji OZE, w tym wypadku 
fotowoltaicznych. Nie zapominamy jednocześnie o 
kontynuacji wymiany przestarzałych źródeł ciepła 
na znacznie bardziej ekologiczne urządzenia – za-
uważa wójt gminy Artur Beniowski.
W ramach zakończonych już naborów dofinanso-
wanie na montaż instalacji fotowoltaicznych on-
-grid o mocy 2-10 kW przyznano dla 45 budynków 

mieszkalnych. Wymianie podlegać będzie ponadto 
55 źródeł ciepła – zarówno na nowoczesne piece 
gazowe, jak i kotły węglowe spełniające normy 5. 
klasy wydajności oraz ekodesignu. Dotacja dla każ-
dego z wymienionych typów inwestycji to 50 proc. 
kosztów, lecz nie więcej niż 5 tys. zł.

Bieżąca edycja Programu Ograniczenia Emisji reali-
zowana będzie w gminie Bestwina nieprzerwanie 
w latach 2021-2024. Finansowe wsparcie, z którego 
korzystać mogą mieszkańcy zainteresowani działa-
niami prośrodowiskowymi, udzielane jest ze środ-
ków budżetowych samorządu oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. (RED)

EKOlOgIA W lICZbACh

I miejsce Sylwia Niemczyk

II miejsce Wiktoria Janczukowska

III miejsce Dominika Naglik III miejsce Franciszek Komędera
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WYJĄtKOWE ŚWIĘtO
Jak co roku na 22 kwietnia przypadł Światowy Dzień Ziemi. Tym razem obchodom towarzyszyło 

przesłanie „Przywróć naszą Ziemię”.
Stan naszej planety jest na 

tyle kluczowy dla ludzkiego 
życia, że winniśmy wszyscy 
bez wyjątku troszczyć się 
o nią tak naprawdę co dzień 
– to opinia, która powtarza się 
w różnego typu przekazach na-
wołujących do proekologicz-
nych postaw. Niemniej jednak 
Światowy Dzień Ziemi jest 
dobrą okazją, by o pewnych 
kwestiach przypominać. Stąd 
też ciekawe akcje, którym 22 
kwietnia br. przyświecało ha-
sło „Przywróć naszą Ziemię”.

W Publicznym Przedszkolu 
w Kobiernicach dzień ten był 
o tyle szczególny, że dzieci 
uczyły się przydatnych czyn-
ności, jak choćby segregowanie 
śmieci przy sprzątaniu przed-
szkolnego ogródka. Rozwiązy-
wały ponadto zagadki i zadania 
związane z ekologią, a posze-
rzające wiedzę w tym zakresie. 
Wszystkie te aktywności okaza-
ły się nie tylko pożyteczne, bo 
i przysporzyły przedszkolakom 
dobrej zabawy.

Do wielkiego sprzątania 
gminy zachęcił z kolei Ośro-
dek Promocji Gminy Jaworze. 
Z racji obostrzeń pandemicz-
nych zrezygnowano z jakich-
kolwiek zorganizowanych 
form, popularnych i przynoszą-

cych pozytywny efekt w latach 
ubiegłych, ale zachęcono jawo-
rzan do gremialnego sprzątania 
na terenie swoich posesji i w 
najbliższej okolicy domów. – 
Razem możemy zatroszczyć 
się tak o piękniejszą gminę – 
podkreślili organizatorzy.

Bielska Fundacja Eko-
logiczna „Arka” również 
obchodów nie zaniechała. 
W Katowicach przeprowadzi-
ła konferencję inaugurującą 
program edukacji ekologicz-
nej „Zielona Ręka”. To kom-
pleksowy projekt, największy 
w tym aspekcie w skali ca-

łego kraju, obejmujący swo-
im zasięgiem przeszło 720 
tysięcy uczestników. Polega 

on m.in. na inicjowaniu po-
wszechnych działań na rzecz 
środowiska naturalnego, jak 

sadzenie drzew czy groma-
dzenie deszczówki, stano-
wiąc zarazem odpowiedź na 

współczesne wyzwania w do-
bie postępujących zmian kli-
matycznych. (RA)

ŚWIAtOWY DZIEń ZIEMI
Znany również jako Międzynarodowy Dzień Ziemi ustanowiony został 
w następstwie inicjatywy amerykańskiego aktywisty Johna McCon-
nella, który swój pomysł przedstawił w 1969 r. podczas konferencji 
UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego. Koncepcja ta spotkała 
się z przychylnym przyjęciem, już w kolejnym roku w San Francisco 
zorganizowano pierwsze obchody.
Postępująca w szybkim tempie degradacja środowiska, w tym wy-
cieki ropy u wybrzeża Kalifornii, sprawiły, że senator Gaylord Nelson 
zaproponował przeprowadzenie ogólnonarodowego protestu. Takie 
wydarzenie odbyło się 22 kwietnia 1970 r. i wzięło w nim udział ok. 
20 mln Amerykanów.
Dalszą konsekwencją wzmożonych ruchów proekologicznych było 
podpisanie przez ówczesnego sekretarza generalnego ONZ Sithu U 
Thanta 26 lutego 1971 r. proklamacji o ustanowieniu Dnia Ziemi. I 
choć oficjalnie ONZ obchodzi Dzień Ziemi w marcu, to w wielu krajach 
na całym świecie bardziej popularną datą stał się 22 kwietnia. W 2009 
r. Zgromadzenie Ogólne ONZ dodatkowo ustanowiło w tym terminie 
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. (RED)
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EKOlOgIA NA FIlMIE
Gmina Jaworze wyproduko-
wała film „EKOlogiczne Ja-
worze”, w którym prezentuje 
przykłady tego, co wspólnie 
można zrobić dla środowiska 
w swoim najbliższym są-
siedztwie.

– Chcieliśmy z jednej 
strony pochwalić się tym, co 
w ostatnich latach zrobiliśmy 
dla poprawy powietrza i ochro-
ny klimatu. Z drugiej zwrócić 
uwagę, że mamy jeszcze spo-
ro do zrobienia i nie czas, aby 

osiadać na laurach – wyjaśnia 
wójt Jaworza Radosław Ostał-
kiewicz. Dodaje, że wiele 
z zaprezentowanych przedsię-
wzięć nie byłoby możliwe do 
zrealizowania bez instytucjo-
nalnego wsparcia Gminy i po-
zyskanych przez nią pieniędzy 
z zewnętrznych źródeł prze-
znaczonych na ekologię. – Ale 
w tych działaniach mocno czu-
liśmy wsparcie mieszkańców. 
I przede wszystkim nie byłoby 
takiej poprawy jakości powie-
trza, gdyby nie powszechne 

zaangażowanie mieszkańców 
w wymianę kotłów – mówi.

W swoim przesłaniu film 
wskazuje, że warto kolejnymi 

krokami, ale konsekwentnie 
zmierzać do obranych celów, 
w tym wypadku ochrony 
powietrza. I tak rozpoczęto 

od zainstalowania pyłomie-
rzy i przygotowania strony 
internetowej, na której pu-
blikowano wyniki pomia-
rów. Potem przyszła kolej 
na ekosłupki, a do placówek 
oświatowych trafiły oczysz-
czacze powietrza. W końcu 
na wielu budynkach gmin-
nych zamontowano instalacje 
fotowoltaiczne wytwarzające 
czystą energię. Oczywiście, 
wszystkim tym działaniom 
towarzyszyło wsparcie z pro-
gramu wymiany starych ko-
tłów węglowych.

Choć na filmie zaprezen-
towano przede wszystkim 

działania na rzecz ochrony 
powietrza, to wójt przypomina 
o wielu innych inicjatywach, 
służących ochronie środowi-
ska, przede wszystkim o naj-
większej w historii Jaworza 
inwestycji proekologicznej, 
tj. budowie kanalizacji sa-
nitarnej. – Przedsięwzięcia 
na rzecz ekologii to jeden 
z ważniejszych czynników, 
jakie przyczyniają się do pra-
widłowego, a zarazem zrów-
noważonego rozwoju gminy. 
A do tego wpływają na jakość 
i komfort życia w całej okoli-
cy – dodaje Radosław Ostał-
kiewicz. (Ł)

Kadr z filmu promującego ekologiczne działania w gminie Jaworze.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

gORĄCO W tAuRONIE
Narasta konflikt wokół Grupy Tauron. 

We wszystkich spółkach trwają spory zbio-
rowe, a partnerzy społeczni alarmują, że brak 
dialogu doprowadzić może do protestów. 
W sprawie Tauronu interweniował szef „So-
lidarności” Piotr Duda, który w piśmie od 
premiera Mateusza Morawieckiego ostrzegł, 
że próba narzucenia nieakceptowanych spo-
łecznie rozwiązań w obszarze transformacji 
sektora energetycznego może doprowadzić 
do protestów, jakich nie było w Polsce od 
kilku lat.

– Proponowane przez Ministerstwo Ak-
tywów Państwowych działania, dążące do 
wydzielenia wszystkich aktywów węglo-
wych z koncernów energetycznych, przy 
braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, 
doprowadziły w Grupie Tauron do sytuacji 
kryzysowej – napisał przewodniczący „So-
lidarności” Piotr Duda zwracając się do pre-
miera o pilne spotkanie z przedstawicielami 
„Solidarności” z Grupy Tauron, Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki oraz Zarządów Re-
gionów, na terenie których funkcjonują spółki 
Tauronu. – Ostrzegam, Panie Premierze: pró-
ba narzucenia nieakceptowanych społecznie 
rozwiązań w obszarze transformacji sektora 
energetycznego spowoduje, że Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” podejmie zdecydowane działania. Je-
śli będzie to konieczne, również przez cały 
Związek. Proszę pamiętać, że nie dotyczy to 
tylko Grupy Tauron, ale całej branży energe-
tycznej, a w konsekwencji całej gospodarki 
i budżetów domowych wszystkich obywateli 
– podkreślił w swym piśmie przewodniczący 
„Solidarności”.

W tej samej sprawie w piątek 23 kwietnia 
w Katowicach odbyła się konferencja praso-
wa NSZZ „Solidarność”. Wzięli w niej udział 
m.in. przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, przewod-
niczący „Solidarności” w Tauron Wydobycie 
ZG „Sobieski” Waldemar Sopata, przewod-
niczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosław 
Grzesik oraz przewodniczący Rady Społecz-
nej Tauron Mirosław Brzuśnian.

W sprawie napięć w Tauronie wypowiedzia-
ły się także władze podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”. W przyjętym stanowisku czytamy m.in.: 
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność” z wielkim niepokojem obserwuje wzrost 
napięcia społecznego wśród 26-tysięcznej za-
łogi Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia 
S.A. powodowany przygotowywanym przez 
Rząd RP procesem transformacji energetyki, 
w tym planami likwidacji Grupy Tauron.

Próba łączenia Grupy Tauron z Polską Gru-
pą Energetyczną, mająca być panaceum na 
faktyczne zagrożenia funkcjonowania sektora 
energetycznego w Polsce, nie daje żadnych 
racjonalnych i optymistycznych przesłanek 
co do skuteczności tych zamierzeń. Łączenie 
tych dwóch podmiotów o różnej kondycji fi-
nansowej, na niejasnych zasadach, jest wielce 
ryzykowne z powodów ekonomiczno-społecz-
nych i przyniesie negatywne skutki nie tylko 
dla pracowników, ale także dla odbiorców 
energii elektrycznej i całego otoczenia spo-
łecznego. Solidaryzując się z obawami Strony 
Społecznej Grupy Tauron uważamy, że przy-
gotowywany proces transformacji doprowadzi 
do utraty miejsc pracy, jak również wpłynie 
na zwiększenie cen energii elektrycznej.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” w pełni popiera działania przedsta-
wicieli Związku Zawodowego „Solidarność” 
oraz Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
w Tauron Polska Energia S.A. i domaga się 
uznania postulatów zawartych w Raporcie, 
przekazanym przez Komitet do Ministerstwa 
Aktywów Państwowych.

Uważamy za bezwzględnie konieczny 
udział w dalszych etapach negocjacji ze 
Stroną Rządową przedstawicieli Związku 
Zawodowego „Solidarność” celem wspól-
nego uzgodnienia rozwiązań korzystnych 
zarówno dla pracowników, jak i odbiorców 
energii elektrycznej.

Zarząd Regionu przestrzega, że dalsze 
ignorowanie przedstawicieli pracowników 
oraz ich postulatów stanie się powodem eska-
lacji napięć i działań związków zawodowych 
w celu wyegzekwowania postulatów zawar-
tych w opracowanym Raporcie.

JubIlEuSZ SZtANDARu
Czterdzieści lat temu 

w nieuznawane przez komu-
nistów święto Konstytucji 3 
Maja w Bielsku-Białej odby-
ła się uroczystość poświęce-
nia sztandaru podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Warto choć 
pokrótce przypomnieć to nie-
zwykłe wydarzenie.

Sztandar Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność” 
zaprojektowany przez biel-
skiego artystę plastyka Jacka 
Grabowskiego wyhaftowały 
siostry karmelitanki spod Nowego Sącza. Jego 
fundatorem był ks. Emil Mroczek, proboszcz 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biel-
sku-Białej. Uroczystość poświęcenia, w której 
wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, została 
zorganizowana na placu przy kościele-baraku 

koło dworca PKS – dziś w tym miejscu stoi nowa 
świątynia, wybudowana w latach 80. ubiegłe-
go wieku.

Polowej mszy świętej przewodniczył ks. Jó-
zef Sanak, proboszcz parafii Opatrzności Bożej 
w Białej, w asyście fundatora sztandaru ks. Emi-

la Mroczka (widocznego przy 
mikrofonie na zdjęciu powy-
żej), a także proboszczów 
z innych parafii Bielska-Bia-
łej. Na wspomnianym zdjęciu 
widać poczet sztandarowy, 
w którym znaleźli się (na zdję-
ciu od lewej) Kazimierz Szmi-
giel z FSM-u, Marek Wojtas 
z Befamy i Wiesław Wróbel 
z Befy. Za kilka miesięcy, po 
wprowadzeniu stanu wojen-
nego, wszyscy trzej zostaną 
uwięzieni, a potem zmuszeni 
do emigracji.

Z ŻAŁObNEJ KARtY
W ostatnich tygodniach odeszli od nas do wieczności kolejni nasi Koledzy. Chcemy 

choć kilkoma zdaniami wspomnienia upamiętnić ich życie i działalność w „Solidarności”. 
Odnotujmy też śmierć Romana Grudnia, współzałożyciela „Solidarności” w ustrońskiej 
Kuźni (FSM Zakład nr 3), a także odejście niezwykle życzliwych dla „Solidarności” 
kapłanów: ks. prałata Krzysztofa Ryszki, emerytowanego proboszcza bielskiej parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz ks. prałata Jana Sopickiego, byłego proboszcza 
parafii św. Jana Chrzciciela w Komorowicach, a później Opatrzności Bożej w Białej.

Rodzinom, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłych składamy wyrazy szczerego 
współczucia i solidarności w bólu.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

TADEUSZ SZCZERBOWSKI (1947-2021)

28 marca 2021 roku 
zmarł Tadeusz Szczer-
bowski, wieloletni 
działacz oświęcim-
skiej i podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Miał 
niespełna 74 lata.
Tadeusz Szczerbowski 
urodził się 26 lipca 
1947 r. w podoświę-
cimskich Jawiszowi-
cach. W miejscowości tej mieszkał do swej śmierci. 
Był długoletnim, oddanym działaczem „Solidarno-
ści”  w Zakładach Chemicznych Oświęcim (później-
szej Firmie Chemicznej „Dwory”, obecnie Synthos 
S.A.). Od 1990 r. był przewodniczącym komisji wy-
działowej, od 1995 r. wiceprzewodniczącym Komisji 
Kombinatu, a w latach 1998-2009 przewodniczą-
cym Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Firmy Chemicznej „Dwory”. 
W latach 1995-2010 był członkiem Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „S”, a także delegatem na krajowy 
zjazd NSZZ „Solidarność”. Działał też w samorządzie 
terytorialnym, w latach 2010-2018 był radnym 
powiatu oświęcimskiego i członkiem zarządu tego 
powiatu, był również działaczem sportowym. Za swą 
działalność Tadeusz Szczerbowski został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, a także uhonorowany tytu-

łem „Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”.

KAZIMIERZ ŻyREK (1954-2021)

2 kwietnia 2021 roku 
zmarł Kazimierz Ży-
rek, wieloletni prze-
wodniczący NSZZ „Soli-
darność” przy Kopalni 
Węgla Kamiennego 
„Silesia” w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Miał 
67 lat.
Kazimierz Żyrek uro-
dził się 1 stycznia 1954 
roku w Węgierskiej Górce. W latach 70. zaczął pra-
cować jako górnik dołowy w czechowickiej kopalni 
„Silesia”. W 1980 roku był tam jednym ze współzało-
życieli „Solidarności”, został wybrany na pierwszego 
przewodniczącego Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał 
działalności w zawieszonym związku, za co został 
internowany w sierpniu 1982 roku. W obozie w Za-
brzu-Zaborzu przesiedział ponad trzy miesiące. W 
1988 roku reaktywował – m.in. z Kazimierzem Graj-
carkiem – działalność „Solidarności” w KWK „Silesia”. 
Funkcję przewodniczącego KZ pełnił do 2006 roku. 
W 2003 roku przewodniczył słynnemu, wyjątkowemu 
w skali całej Polski podziemnemu strajkowi, któ-
ry wybuchł w KWK „Silesia” w obronie miejsc pracy. 
Protest ten trwał dziewięć dni i zakończył się zwy-
cięstwem górników – ich kopalnia, skazana już na 
likwidację, ocalała i istnieje do dzisiaj.
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SKONtAKtuJ SIĘ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich 
zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność ” lub 
terenowymi oddziałami naszego związku. W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy ko-
rzystać z kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat tel. 33 812 67 90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Rozwoju Związku 
tel. 530 760 060, tel. 33 812 67 90 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Szkoleń 
tel. 33 812 67 52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Prawny 
tel. 33 812 67 53  
(szczegółowe telefony na stronie  
internetowej) 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

PO RAZ DRugI bEZ SEMINARIuM

NIEZWYKŁY DZIEń PAMIĘCI
Co roku 28 kwietnia obchodzimy Świato-

wy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pra-
cy i Chorób Zawodowych. W tym roku już po 
raz drugi pandemia przekreśliła wszelkie plany 
upamiętnienia tego dnia. Po raz drugi też nie 
będzie tradycyjnego seminarium bhp, mającego 
ponaddwudziestoletnią tradycję.

Warto przy tej okazji przypomnieć, jakie 
były początki tego niezwykłego przedsięwzię-
cia. – Podbeskidzkie seminaria, poświęcone 
sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy, 
organizowane w ramach obchodów Dnia Pa-
mięci Ofiar Wypadków przy Pracy, swymi 
początkami sięgają 1992 roku, kiedy to jako 
pierwszy region w Polsce zorganizowaliśmy 
takie sympozjum dla przedstawicieli zakła-
dowych służb bhp i społecznych inspektorów 
pracy. Wziął w nim udział m.in. ówczesny 
przewodniczący „Solidarności” Marian 
Krzaklewski. Co roku w naszym seminarium 
uczestniczyło nawet do dwustu osób. Tradycją 
było też coroczne wyłanianie i honorowanie 
najbardziej aktywnych społecznych inspek-
torów pracy – relacjonuje Edward Borak, 
pomysłodawca i pierwszy organizator pod-
beskidzkich seminariów bhp.

W tamtym czasie był on przewodniczącym 
„Solidarności” w żywieckiej Spółdzielni Trans-
portu Wiejskiego (zakładał 
tam „Solidarność” w 1980 
roku i wznawiał jej dzia-
łalność w roku 1989), 
a równocześnie społecznym 
inspektorem pracy. Do Za-
rządu Regionu trafił w 1991 
roku. Miał wówczas 47 lat. 
– Zostałem pracownikiem 
związkowego Biura Ochro-
ny Pracy, odpowiedzial-
nym za sprawy bhp, w tym 
zwłaszcza szkolenia inspek-
torów pracy. Rok później 
zorganizowałem pierwsze 
seminarium z okazji dnia 
pamięci ofiar wypadków 
przy pracy. Od początku 
partnerami w ich organiza-
cji były takie instytucje, jak 
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, 
Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu, a także 
służby Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy 
– wspomina Edward Borak.

Podkreśla, że od samego początku przy-
świecał mu jeden cel: najlepiej uczcimy pamięć 
o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych przeciwdziałając takim wypadkom czy 
chorobom, eliminując wszelkie realnie lub po-

tencjalne zagrożenia. A to można osiągnąć mię-
dzy innymi poprzez nieustanną edukację osób, 
zajmujących się tą problematyką. – Niestety, za-
grożenia były, są i będą. Zmieniają się, ale wciąż 
nam zagrażają. Na początku naszych semina-
riów największym problemem było omijanie 

lub wręcz całkowite ignorowanie 
przepisów bhp w czasie transfor-
macji ustrojowej i upadku wielu 
zakładów. Ludzie bali się o swe 
miejsca pracy i często godzili się 
na łamanie tych przepisów. Dziś 
jest lepiej, choć wciąż są poku-
sy niektórych pracodawców, by 
oszczędzać na bezpieczeństwie 
pracy. Są też nowe zagrożenia, 
a wraz z nimi nowe normy i prze-
pisy. Cały czas musimy się tego 
uczyć, by być na bieżąco. Dobrze 
więc, że nasze seminaria wciąż 
trwają, że działa regionalny Klub 
Społecznych Inspektorów Pracy 
– kończy Edward Borak.

Organizacją seminariów zaj-
mował się do 2005 roku. Po nim 
działalność tę przejął Jan Polak, 

a od wielu już lat głównym organizatorem pod-
beskidzkich seminariów bhp i przewodniczącym 
wspomnianego Klubu SIP jest Piotr Górny. Wy-
pada tylko wyrazić nadzieję, że po dwuletniej 
przerwie – wymuszonej sytuacją epidemiczną 
– w przyszłym roku znowu będziemy mogli 
zaprosić do udziału w podbeskidzkim semina-
rium, poświęconym sprawom bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Piotr Górny (z prawej) i Edward Borak podczas podbeskidzkiego seminarium bhp w 2019 roku.

W środę 28 kwietnia – w Światowy 
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy 
Pracy i Chorób Zawodowych – przed-
stawiciele podbeskidzkiej „Solidar-
ności”, Państwowej Inspekcji Pracy i 
Klubu Społecznych Inspektorów Pracy 
złożą kwiaty pod tablicą, upamiętnia-
jącą Jana Frączka, Stanisława Olejaka 
i Aleksandrę Polak – związkowców, 
którzy zmarli lub zginęli w trakcie wy-
konywania obowiązków służbowych. 
Później odbędzie się okolicznościowe, 
wirtualne spotkanie związkowców i 
inspektorów pracy, poświęcone m.in. 
omówieniu ubiegłorocznych podbe-
skidzkich statystyk, dotyczących wy-
padków przy pracy.

ZORgANIZOWANI MAJĄ lEPIEJ!

Masz problemy w pracy? Za mało zarabiasz? Nie wolno 
Ci iść na zwolnienie lekarskie? Pracujesz na umowie 
„śmieciowej”? Jesteś nadmiernie obciążony pracą?
Organizując się w Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” masz wpływ na to, w jakich 
warunkach i za ile pracujesz! Dołącz do nas! Skontaktuj 
się z przedstawicielem NSZZ „Solidarność”!
Dlaczego warto należeć do związku zawodowego?
Pięć powodów, dla których warto jest zorganizować się 
w związek zawodowy i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:
    1. Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
    2. Większa możliwość wynegocjowania lepszych wa-

runków pracy, bądź podwyżki.
    3. Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy czy też 

niesprawiedliwego traktowania.
    4. Możliwość pomocy innym pracownikom.
    5. Możliwość skorzystania z porad ekspertów działa-

jących w związku, a także prawników.

Dlaczego warto wybrać NSZZ „Solidarność”?

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” jest największą w Polsce organizacją pracowni-
ków z wspaniałą, czterdziestoletnią historią.

    • Jako największy związek zawodowy w naszym kra-
ju organizujemy pracowników różnych zawodów, 
którzy wspólnie walczą o godne warunki pracy i 
wyższe płace.

    • Działamy na terenie całej Polski dzięki temu, że 
jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-
-branżowej.

    • NSZZ „Solidarność” ma bardzo długą historię – 
rozpoczęła się w 1980 r., kiedy robotnicy podjęli 
walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich 
poglądów o wolność.

    • Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają 
pracownikom w relacjach z pracodawcą.

    • Jako członek NSZZ „Solidarność” otrzymujesz bezpłat-
ną pomoc ekspertów związkowych (np. prawników) 
i dostęp do bezpłatnych profesjonalnych szkoleń.
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ChODNIK W CAŁOŚCI
Do końca roku gotowy bę-
dzie wygodny chodnik dla 
pieszych na całej długości 
ulicy Janowickiej.

Rozstrzygnięty został już 
przetarg na budowę kolej-
nego fragmentu chodnika, 
prowadzącego z Janowic 
aż do granic Bielska-Bia-
łej. Dzięki temu w drugiej 
połowie maja, o ile aura 
będzie ku temu sprzyjają-
ca, rozpoczną się prace na 
odcinku ok. 1,3 kilometra. 
Inwestycja obejmie przede 
wszystkim stworzenie wy-

godnego chodnika z myślą 
o pieszych. W niektórych 
miejscach i na miarę takich 
potrzeb wykonana zostanie 
także kanalizacja deszczowa.

Co szczególnie ważne, 
realizacja zadania sprawi, 
że chodnik wzdłuż ul. Jano-
wickiej będzie kompletny. 
To także w następstwie prac 
z lat ubiegłych, w tym ostat-
nich, gdy wykonano zupełnie 
nowy fragment o długości 
ponad 1 km, od kościoła 
w Janowicach aż do zakrętu 
przy leśniczówce. – Kolejne 
inwestycje w infrastrukturę 

drogową, jakie przeprowa-
dzamy przy wykorzystaniu 
środków własnych oraz 
pozyskanych ze źródeł ze-
wnętrznych, mają na wzglę-
dzie bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców. W przypadku 
chodnika również ten aspekt 
jest niezmiernie ważny – 
mówi wójt Artur Beniowski.

Środki na budowę chod-
nika, na poziomie 1,3 mln 
zł, Gmina Bestwina otrzy-
mała z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 
Zadanie finiszuje do końca 
2021 r.  (MA)

SPóŁDZIElNIA DObRZE 
SIĘ SPRAWDZA

SuKCESY uCZENNIC
Podopieczne szkół z Kanio-
wa oraz Bestwinki osiągnęły 
wysokie wyniki w niedaw-
nych konkursach.

Znaczący sukces na niwie 
edukacyjnej, będący pokło-
siem trudu i wysiłku włożone-
go w naukę, stał się udziałem 
Julii Urbanowicz. Uczennica 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Bestwince została 
laureatką konkursu przedmio-
towego z języka francuskiego, 
przeznaczonego dla uczniów 
szkół podstawowych z całego 
województwa śląskiego. Poza 
zaszczytnym tytułem otrzyma 
dzięki temu również celującą 
ocenę roczną z przedmiotu 
i będzie zwolniona z egzaminu 
ósmoklasisty w części języko-
wej. Ma także pierwszeństwo 
podczas rekrutacji do szkoły 
średniej i to niezależnie od 
ustalonych przez daną szko-
łę kryteriów.

Osiągnięcie rangi powia-
towej zdobyły natomiast 
uczennice Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kaniowie. 
To w następstwie zorgani-
zowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej 
XXIII Powiatowego Konkur-

su Recytatorskiego „Słońce, 
słońce i życie”, cieszącego się 
tradycyjnie dużym zaintere-
sowaniem, choć wyjątkowo 
przeprowadzonego w formu-
le on-line. Najwyższe miej-
sce przypadło Julii Kozieł 
(w kategorii klas IV-VI) oraz 
Marcie Adamaszek (klasy 
VII-VIII), równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do etapu 

rejonowego. Z kolei III loka-
tę w starszej z grup zdobyła 
Anna Beniowska. Uczennice 
kaniowskiej placówki nagro-
dzone zostały spośród łącz-
nie 37 recytatorów, którzy 
przygotowane utwory nagry-
wali we własnym zakresie, 
a następnie w formie elektro-
nicznej zgłaszali je do organi-
zatorów. (R)

Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz pomoc w codziennym funk-

cjonowaniu to główne założenia Spółdzielni Socjalnej Czecho-Best, świadczącej 

usługi dla mieszkańców gminy Bestwina.

Spółdzielnia została utworzona 
w lipcu 2017 roku. Wspólny po-
mysł samorządów Gminy Bestwina 
oraz Gminy Czechowice-Dziedzice 
okazał się o tyle trafiony, że osób 
starszych i samotnych, które z po-
wodu choroby lub innych przy-
czyn nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować, jest bardzo dużo. 
W kilkuletnim okresie z bieżącej 
działalności Spółdzielni skorzy-
stało kilkudziesięciu mieszkańców 
z gminnych sołectw.

Czecho-Best swą ofertę dosto-
sowuje właśnie w taki sposób, aby 
wychodzić naprzeciw rzeczywi-
stym problemom i gwarantować 
istotne usługi opiekuńcze. Są one 
świadczone przez wykwalifikowa-
ne opiekunki w miejscu zamiesz-
kania podopiecznych i realizowane 
w różnym wymiarze czasowym, 
w zależności od potrzeb pod-
opiecznego oraz jego rodziny. 
Z myślą o osobach starszych, 
chorych i niepełnosprawnych 
Spółdzielnia realizuje wsparcie 
w czynnościach dnia codzienne-

go, jak choćby podawaniu posił-
ków, robieniu zakupów, dbaniu 
o porządki czy załatwianiu spraw 
urzędowych, oraz pielęgnacyjno-
-higienicznych. Oferuje ponadto 
szereg usług fizjoterapeutycznych, 
w tym m.in. rehabilitację ruchową 
czy masaż. Umożliwia zarazem 

wynajem sprzętu medycznego dla 
osób w różnym wieku.

– Do każdego podchodzimy 
indywidualnie, by dobrać taką po-
moc, która odpowie oczekiwaniom 
i zapewni lepszy komfort życia – 
wyjaśniają przedstawiciele Spół-
dzielni Socjalnej Czecho-Best. (M)

ARTUR BENIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

Spółdzielnia Socjalna, która obej-
muje swoim zasięgiem także naszą 
gminę, dobrze realizuje zadania, 
jakie zostały jej przed kilku laty po-

wierzone. Aktywizuje osoby, które 
takiej formy wsparcia potrzebują, 
zapewnia im niezbędną pomoc w 
trudach codzienności, a jednocześnie 
stanowi często bardzo wartościowe 
odciążenie dla rodzin.
Nic dziwnego, że wykonując te 
wszystkie obowiązki sumiennie i w 
trosce o drugiego człowieka, a przez 
to mając sporo podopiecznych pod 
swoją opieką, Spółdzielnia systema-
tycznie rozszerza zakres świadczo-
nych usług. Są one nierzadko kluczo-
we dla właściwego funkcjonowania, 
ale również ze społecznego punktu 
widzenia, bo samo dotrzymywanie 
towarzystwa pełni dla osób samot-
nych rolę terapeutyczną.

Prace będą kontynuowane od miejsca zakończenia poprzedniego etapu.
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Julia Urbanowicz to tegoroczna laureatka konkursu przedmiotowego z 
języka francuskiego na szczeblu wojewódzkim.
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O MODERNIZACJĘ CIESZYńSKIEJ
Z inicjatywy wójta Janusza Pierzyny grupa samorządów przygotowała list do marszałka województwa 

śląskiego w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 944, a więc dawnej drogi krajowej nr 1.

Pod listem podpisali się 
wszyscy, których dotyczy 
problem, a więc oprócz wój-
ta gminy Jasienica Janusza 
Pierzyny, także wójtowie 
Goleszowa i Dębowca, bur-
mistrzowie Cieszyna i Sko-
czowa oraz starostwie bielski 
i cieszyński. – W tej sprawie 
interweniują u nas mieszkań-
cy, którzy zwracają uwagę za-
równo na zły stan techniczny 
drogi, ale także na zagrożenia, 
jakie droga nieprzerwanie 
stwarza dla mieszkańców miej-
scowości, przez które przebie-
ga – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Przypomnijmy, droga ta 
to dawna „krajówka”, którą 
kiedyś przebiegał cały ruch 
z centralnej Polski przez Biel-
sko do granicy w Cieszynie. 
Po wybudowaniu drogi eks-
presowej częściowo ten ruch 
przeniósł się właśnie na nową 
trasę, jednak wraz z nim nie 
zniknęły problemy.

Samorządy podkreślają, 
że droga jest jednojezdniowa, 
obsługuje cały ruch lokalny 
w tym rejonie, a w bardzo 
wielu przypadkach również 
dojazd pomiędzy sąsiadujący-
mi miejscowościami, łącznie 
z komunikacją autobusową i to 
nie tylko międzymiastową, ale 
i międzypowiatową. Dzieje się 
tak dlatego, że poszczególne 
węzły nowej drogi ekspreso-
wej są od siebie znacznie od-
dalone, toteż, aby dotrzeć do 
miejscowości wzdłuż tej trasy 
należy z niej zawczasu zjechać 
i dojeżdżać starą Cieszyńską.

Co więcej, starą drogę 
często wykorzystują różne-

go rodzaju służby w trakcie 
usuwania skutków wypad-
ków na S52. Wtedy też cały 
ruch na linii Bielsko-Cieszyn 
odbywa się właśnie po dro-
dze wojewódzkiej. – Jedno-
cześnie w ciągu tych dwóch 
dekad poza drobnymi remon-
tami nic tam się nie zmieni-
ło, a stan drogi pogarsza 
się z roku na rok – dodaje 
wójt gminy Jasienica. Coraz 
większej degradacji ulega 
sama nawierzchnia, uszko-
dzone są pobocza, brak tam 
chodników, odwodnienia, 
oświetlenia, co powoduje, że 
użytkowanie drogi staje się 
mocno uciążliwe i niejedno-
krotnie niebezpieczne.

Samorządy podkreślają, że 
sprawa ciągnie się od wielu lat 
i domaga się kompleksowego 
rozwiązania. Toteż zwracają 
się do marszałka województwa 
śląskiego Jakuba Chełstow-
skiego z prośbą o rozpoczę-
cie procedury opracowania 

dokumentacji przebudowy 
drogi wojewódzkiej na całym 
odcinku od Jasienicy do Cie-
szyna. „Naszym zdaniem za-
sadnym byłoby w ramach tej 
inwestycji zaplanować rów-

nież budowę ciągów pieszo-
-jezdnych, umożliwiających 
pieszym i rowerzystom bez-
pieczne użytkowanie drogi” – 
piszą wójtowie, burmistrzowie 
i starostowie. (UGJ)

JANUSZ PIERZyNA,
wójt gminy Jasienica:

Wykorzystując różne źródła fi-
nansowania z roku na rok popra-
wiamy drogi w naszej gminie. Nie 
mamy jednak wpływu na wiele z 
głównych traktów, nawet jeżeli 
leżą one na naszym terenie, bo po 
prostu nie jesteśmy ich właścicie-
lami. Pod tym względem bardzo 

dobrze układa się współpraca z 
bielskim starostą, dzięki czemu 
razem przeprowadziliśmy mo-
dernizację wielu ważnych dróg, 
np. Ligockiej w Międzyrzeczu czy 
Strumieńskiej przez Jasienicę i 
Rudzicę.
Mam nadzieję, że ostatecznie w 
najbliższych latach uda się roz-
wiązać również trudny problem 
ulicy Cieszyńskiej. Droga jest sta-
ra i wymaga sporych nakładów 
finansowych, nawet 300 mln zł. 
Spotkałem się z panem marszał-
kiem Jakubem Chełstowskim i 
rozmawialiśmy na ten temat. Na 
moje zaproszenie ma przyjechać 
i zapoznać się z problemem na 
miejscu. W ten sposób łatwiej 
będzie zrobić pierwszy krok i 
przygotować projekt.

SZERZEJ PRZEZ bIERY

Droga łącząca Biery 
i Świętoszówkę zostanie 
poszerzona. Wójt na ten cel 
pozyskał 5 mln zł.

– Złożyłem wniosek 
do rządowego programu 
wsparcia dla gmin górskich 
o 5 mln zł dofinansowania 
inwestycji w naszej gminie. 
Wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony – wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna. Jak podkre-
śla, to jedna z tych dróg, któ-
re wymagają modernizacji 
przede wszystkim ze wzglę-
du na stały rozwój miejsco-
wości gminy Jasienica.

Jeszcze niedawno bo-
wiem w tym rejonie gminy 
głównym problemem było 
bezpieczeństwo pieszych, 
przede wszystkim tych idą-
cych wieczorami wzdłuż 
wiodącej krańcami sołectw 
drogi. Dlatego powstał chod-
nik, co zdecydowanie popra-
wiło bezpieczeństwo.

Chodnik jednak wpłynął 
na zwężenie jezdni. Kie-
dy natężenie ruchu było 
w tym rejonie niewielkie, 
nie stanowiło to problemu. 
Samochody od czasu do 

czasu musiały zwolnić dla 
bezpieczeństwa przy mi-
janiu się. Dziś, gdy w tym 
rejonie gminy powstaje co-
raz więcej nowych domów, 
ruch zdecydowanie się po-
większył, co ma wpływ na 
komfort przejazdu.

– Przebudowana droga 
będzie miała bezpieczną sze-
rokość i oczywiście chodnik 
dla pieszych – zapowiada 
wójt. Zakres modernizacji 
obejmie całość drogi, wli-
czając w to warstwę kon-
strukcyjną podbudowy 
i nawierzchni, na odcinku 
ponad 1,6 km. Jezdnia zo-
stanie poszerzona do co naj-
mniej 5,5 m – szerzej będzie 
na łuku drogi. Przebudowany 
będzie chodnik do szerokości 
2 m, a po drugiej stronie po-
wstanie dodatkowo pobocze 
o szerokości trzech czwar-
tych metra. Wykonane będą 
też rowy i kanalizacja od-
wadniająca.

Dokumentacja jest go-
towa, w najbliższym czasie 
zostanie ogłoszony przetarg 
na wykonanie modernizacji 
drogi. (UGJ)
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Stara droga do Cieszyna pilnie wymaga modernizacji i poprawy bezpieczeństwa.

Szerokość obecnej drogi Świętoszówka-Biery jest zbyt mała, aby dwa 
samochody swobodnie mogły się minąć.
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KOlEJNY WóZ NA NIECZYStOŚCI
Zakład Komunalny zakupił 
samochód do wywozu nieczy-
stości z szamb i przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 
To już czwarty wóz aseniza-
cyjny w gminie Jasienica.

– Zapotrzebowanie na tego 
rodzaju usługi szybko rośnie. 
Toteż zakupiliśmy kolejny wóz 
asenizacyjny, aby usprawnić 
odbiór nieczystości od miesz-
kańców. Liczę, że teraz termi-
ny oczekiwania na opróżnienie 
szamba uda się znacznie skró-
cić – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna. Nowy zakup Zakładu 
Komunalnego to ciężarówka 
marki Man, przystosowana do 
wywozu nieczystości ciekłych 
z szamb oraz wywozu osadu 
z przydomowych oczyszczalni. 
Samochód pochodzi z 2013 r., 

kosztował budżet Gminy Jasie-
nica 221,4 tys. zł.

To czwarty już samochód 
asenizacyjny w posiadaniu 
jasienickiego Zakładu Komu-
nalnego, wśród nich jest m.in. 
samochód dwufunkcyjny, 
służący także do czyszczenia 

i ciśnieniowego przepychania 
rur kanalizacyjnych.

Obecnie Zakład Komu-
nalny wywozi nieczystości 
ciekłe od 5800 mieszkańców 
posiadających szamba i od 560 
posiadających oczyszczalnie 
przydomowe. (UGJ)

PuNKt SZCZEPIEń POWSZEChNYCh
W Rudzicy ruszy wkrótce 
Punkt Szczepień Powszech-
nych.

–  J e s t e ś m y  j e d n ą 
z większych gmin w regio-
nie, dlatego zależy nam, 
aby szczepienia naszych 
mieszkańców przebiegły jak 
najszybciej i jak najbardziej 
sprawnie. Dlatego zgłosi-
liśmy gotowość utworze-
nia powszechnego punktu 
szczepień, jednego z trzech 
na terenie powiatu bielskie-
go – wyjaśnia wójt Janusz 
Pierzyna. Dodaje, że dzięki 
temu zwiększą się możliwo-
ści szybkiego zaszczepienia 
mieszkańców samej gminy 
i całego regionu, bowiem 
Punkty Szczepień Powszech-
nych otrzymają dodatkowe 
ilości szczepionek.

Obecnie trwają przygo-
towania do otwarcia punktu 
w sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Ru-
dzicy. Wójt Janusz Pierzyna 
podkreśla, że to bardzo do-
bre miejsce na tego rodzaju 
zabiegi, dysponuje bowiem 
dwoma wejściami, prak-
tycznie bez barier architek-
tonicznych. Ma też dogodny 

parking w sąsiedztwie, na 
którym można ustawić do-
datkowe namioty z myślą 
o osobach oczekujących na 
swoją kolej w procedurze za-
szczepienia. W takim miej-
scu będzie można szczepić 
200 osób dziennie, a więc 
tysiąc tygodniowo. Punkt 
rozpocznie działalność we 
wtorek 4 maja. (UGJ)
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Trwają przygotowania do utworzenia punktu szczepień w GOK w Rudzicy.
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gmina jaworze

WIĘCEJ MIEJSCA NA REKREACJĘ
Jaworze poszerza swoje tereny rekreacyjne. Wykorzystuje w tym celu pieniądze z programu na wsparcie gmin górskich.

Gmina Jaworze otrzymała 
dofinansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, przeznaczonego 
dla gmin górskich jako działa-
nie mające niwelować skutki 
pandemii. Kwota 1,99 mln zł 
pozwoli na realizację projektu 
stworzenia nowej infrastruk-
tury okołoturystycznej. – Od 
jakiegoś czasu mamy goto-
wy projekt nowej przestrzeni 
odpoczynku i rekreacji, teraz 
nadarza się okazja, aby go zre-
alizować – mówi wójt Rado-
sław Ostałkiewicz.

Projekt obejmuje udostęp-
nienie szlaku rekreacyjnego 
prowadzącego przez atrak-
cyjne widokowo i klimatycz-
nie tereny, głównie wzdłuż 
Dawnego Traktu, a więc trasy 
spacerowej przez pola w cza-
sach świetności uzdrowiskowej 
miejscowości. To odcinek od 
ul. Kolonia Dolna i Kolonia 
Górna do ul. Pod Młyńską 
Kępą. Teraz ścieżka zostanie 
rozdzielona na część space-
rową i rowerową. Co więcej, 
na długości ok. 1 kilometra 

zostanie utworzona również 
trasa dla rolkarzy z pętlami na 
obu krańcach tego odcinka. 
Rolkarzy dodatkowo ucieszy 
plan zbudowania w tym miej-
scu pumptracku.

Ścieżka z infrastrukturą 
towarzyszącą i elementami 
małej architektury zostanie 

połączona z istniejącymi te-
renami rekreacyjnymi, a więc 
tężnią, parkiem i amfiteatrem. 
Od Dawnego Traktu wzdłuż 
ul. Sielskiej pojawi się dodat-
kowa ścieżka piesza, następ-
nie będzie można przejść ul. 
Koralową od ul. Ukrytej do 
ul. Wapienickiej, droga bo-

wiem zostanie na tym odcinku 
wyłączona z ruchu samocho-
dowego. Projekt przewiduje 
powstanie 88 miejsc posto-
jowych, dzięki rozbudowie 
górnego parkingu przy amfi-
teatrze oraz budowie nowe-
go miejsca dla samochodów 
przy ul. Ukrytej. – To ułatwi 

dotarcie do poszerzonych te-
renów rekreacyjnych naszej 
miejscowości – wyjaśnia Ra-
dosław Ostałkiewicz.

Dodaje, że w przyszłości 
będzie można zagospodarować 
pod kątem rekreacyjnym ul. 
Folwarczną i Zaciszną, stano-

wiące przedłużenie od strony 
Młyńskiej Kępy. Realizacja 
obecnego projektu ma koszto-
wać 2,35 mln zł, w tym mie-
ści się owe niespełna 2 mln zł 
z dotacji rządowej. Budowa ma 
się rozpocząć w czerwcu i po-
trwać do września 2023 r. (ŁU)

Tężnia i sąsiadujące z nią tereny staną się częścią całego kompleksu rekreacyjnego Jaworza dostępnego  
od ul. Koralowej dla pieszych i rowerzystów.

RADOSŁAW 
OSTAŁKIEWICZ, 
wójt gminy Jaworze:

Od dawna myśleliśmy,  aby 
przystosować mało uczęszcza-
ne rejony z myślą o odpoczyn-
ku i rekreacji, wykorzystując 
ich naturalne walory, a więc 
przestrzeń i wspaniałe widoki 

na góry. Zagospodarowanie 
Dawnego Traktu i sąsiednich 
obszarów umożliwi stworzenie 
spójnej trasy, na której każdy 
znajdzie dla siebie taką formę 
odpoczynku, która najbardziej 
mu odpowiada.
Liczę, że nowy trakt będzie ko-
lejnym elementem czynnego 
uprawiania kultury fizycznej 
przez naszych mieszkańców. Od 
kilku bowiem lat systematycznie 
tworzymy miejsca aktywności 
o różnym natężeniu tak, żeby 
można było dbać o kondycję i 
sprawność fizyczną w każdym 
wieku – od najmłodszych lat po 
jesień życia. I w zróżnicowany 
sposób, odpowiedni do zain-
teresowań i możliwości osób 
uprawiających sport.
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W KOlEJCE DO MOtYlI

Jaworzańska motylarnia 
z utęsknieniem czeka na 
otwarcie po lockdownie.

Choć działająca przy Mu-
zeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej w Jaworzu 
motylarnia ma dopiero rok – 
a gros tego czasu przypadło na 
pandemiczne zamknięcie – to 
wypracowała sobie znakomi-
tą renomę. – Szybko stała się 
atrakcją znaną daleko poza gra-
nicami naszego regionu. Mam 
nadzieję, że restrykcje szybko 
się skończą i znów będzie moż-
na ją zwiedzać – mówi wójt Ja-
worza Radosław Ostałkiewicz.

Motylarnia powstała rok 
temu, w dużej mierze dzięki 
dofinansowaniu z Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Mo-
rze 2014-2020 (ok. 200 tys. zł) 

i budżetu Gminy Jaworze (ok. 
210 tys. zł). Od razu stała się 
atrakcją. – W tej stosunkowo 
niewielkiej przestrzeni zwie-
dzający przystają średnio na 
pół godziny i obserwują mo-
tyle – wyjaśnia Barbara Szer-
mańska, dyrektor Muzeum 
i sąsiadującej z obiektem szko-
ły. – Trudno zmuszać odwie-
dzających, aby się śpieszyli, bo 
następna grupa czeka. Dlatego 
szybko wprowadziliśmy elek-
troniczny system rezerwacji 
– dodaje.

Sferyczny namiot o średni-
cy ok. 10 metrów i wysokości 
niespełna 5 m zamieszkuje 
kilkaset motyli z całego świa-
ta w różnych fazach rozwoju. 
Docelowo ma ich być ok. 400. 
Obiekt wyposażono w inkuba-
tory dla larw i formikarium dla 

mrówek. Tworząc naturalne 
środowisko dla owadów wy-
pełniono namiot egzotycznymi 
roślinami, palmami, cytrusami, 
storczykami. – To nie tylko de-
koracja, ale również pokarm. 
I trzeba uważać, bo zdarzyło 
się, że owady jedną z roślin 
całkowicie wyjadły – wyja-
śnia dyrektor.

Zdobywając doświad-
czenie pracownicy Muzeum 
postanowili wokół motylarni 
stworzyć kwietną łąkę, która 
dostarczy motylom świeżego 
nektaru. Lockdown wykorzy-
stano również na uzupełnienie 
motyli i prace porządkowe, 
także w Muzeum, gdzie atrak-
cją stała się wystawa żywych 
zwierząt. – Z utęsknieniem 
czekamy na otwarcie – dodaje 
Barbara Szermańska. (Ł)

KONKuRSOWE ZAPROSZENIE
Wystartowała XIII edycja 

Krajowego Konkursu Energe-
tycznego, którego partnerem 
strategicznym jest Gmina Ja-
worze. Po raz kolejny zdolni 
młodzi ludzie, pasjonujący się 
energetyką i ekologią, mają 
szansę stanąć w szranki i za-
prezentować swoje pomysły 
ekspertom z branży.

Krajowy Konkurs Ener-
getyczny powstał po to, by 
promować z jednej strony 
ambitną młodzież, a z drugiej 
– świadomość energetyczną 

i ekologiczną. Problematy-
ka racjonalnego zarządzania 
energią, zrównoważonego roz-
woju i poszanowania środo-
wiska nie traci na aktualności. 
Wręcz przeciwnie, w obliczu 
zmian klimatycznych wymaga 
coraz większej uwagi.

W tym roku uczestnicy 
mogą wykazać się swoją 
wiedzą i kreatywnością m.in. 
w tematach energetyki, cie-
płownictwa, odnawialnych 
źródeł energii w gminach czy 
elektromobilności. – Mogą 

też popuścić wodze fantazji 
i wyobrazić sobie drogę na-
szego kraju do neutralności 
klimatycznej czy uniezależ-
nienia od paliw kopalnych 
– mówi dr Halina Rechul, 
autorka idei konkursu.

W XIII edycji Krajowego 
Konkursu Energetycznego 
mogą wziąć udział osoby uro-
dzone w latach 1998-2005. 
Wszystkie informacje są do-
stępne na stronach Fundacji 
Świadomi Klimatu i Gminy 
Jaworze. (UGJ)
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MONItORINg PRZECIW WANDAlOM
W jaworzańskim parku 

zostanie zamontowany mo-
nitoring. Może w ten sposób 
uniknie się działania wandali.

– Długo byłem przeciwny 
instalowaniu monitoringu 
w naszym parku zdrojowym. 
To miejsce odpoczynku, 
odprężenia, a świadomość 
śledzenia przez oko kamery 
źle wpływa na relaks – mówi 
wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz. – Jednak co-
raz częstsze akty wandalizmu 
sprawiają, że może w ten spo-
sób ostudzi się niezdrowy za-
pał do niszczenia wspólnego 
mienia – dodaje.

Ostatnio zostały znisz-
czone kosze w rejonie sta-
wu parkowego. Ostały się 

4 kosze, w tym tylko dwa 
całe, jeden pływał w sta-
wie. Zniknęło ich aż osiem. 
– To typowo parkowe kosze, 
metalowe z drewnianymi 
listwami i betonowym mo-
cowaniem do podłoża. Nie 
są to rzeczy, które można 
wykorzystać na przykład 
we własnym ogródku, albo 
sprzedać. Dlatego uważamy, 

że był to zwykły wandalizm 
– dodaje wójt.

Koszt zakupu ośmiu koszy 
model Wilno wraz z wkła-
dem, dodatkowo dwóch 
wkładów do koszy i montażu, 
został oszacowany na kwotę 
6 688,20 zł brutto. – Nie poj-
muję, po co niszczyć wspólną 
własność – mówi Radosław 
Ostałkiewicz. (Ł)
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gmina kozy

lIPOWA, KAlINOWA, 
MORElOWA...

Rusza przebudowa 

kolejnych dróg 

gminnych w Kozach. 

Jak w przypadku 

wielu innych tego 

rodzaju inwestycji, 

wydatnie poprawi 

się bezpieczeństwo 

mieszkańców.

Nowe nawierzchnie asfal-
towe będą głównym, ale nie-
jedynym efektem prac. Ulice 
Lipowa, Kalinowa i Morelowa 
zostaną przebudowane na łącz-
nym odcinku ok. 1063 metrów. 
Prócz wykonania nakładek na 
drogach w ramach inwesty-
cji przewidziano w pierwszej 
kolejności budowę nowej 
kanalizacji deszczowej, a na-
stępnie solidnej podbudowy 
pod nawierzchnie bitumicz-
ne. Wzdłuż ul. Lipowej po-

wstanie wygodny chodnik dla 
pieszych, przy pozostałych 
objętych zadaniem pobocza 
zostaną odpowiednio utwar-
dzone.

Co istotne, inwestycja zo-
stała poprzedzona konsulta-
cjami z mieszkańcami. Z racji 
pandemii nie odbyły się one 
w formie bezpośrednich spo-
tkań, lecz drogą koresponden-
cyjną. Zainteresowane osoby, 
w tym mieszkańcy i właścicie-

le posesji w rejonie wymienio-
nych ulic, kierowali do Urzędu 
Gminy swoje pytania i uwagi, 
na które zostały zwrotnie 
udzielone odpowiedzi.

Na realizację opisanego 
zadania drogowego Gmina 
Kozy pozyskała dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Prace 
wystartują już tej wiosny, a fi-
niszują w październiku 2022 
roku. (M)

SuKCESY RANgI ŚWIAtOWEJ
Trójboiści Stowarzyszenia 

Sportów Siłowych Bench-
press ponownie rozsławili 
gminę Kozy daleko poza 
jej granicami.

Znakomitą formę kozianie 
zademonstrowali już podczas 
marcowych Mistrzostw Euro-
py federacji XPC w trójboju 
siłowym. W Siedlcach przy-
padł im w udziale komplet 
mistrzowskich zdobyczy. 
Magdalena Szpila wywal-
czyła złoto w swojej kategorii 
oraz w gronie open juniorek. 
W martwym ciągu uzyskała 
znakomity rezultat 130 kg, 
ustanawiając tym samym re-
kord Europy.

Grzegorz Drewniany zaś 
sięgnął po dwa najcenniej-
sze krążki – w przysiadach 
i martwym ciągu, z kolei 
w konkurencji open w mar-

twym ciągu zajął 2. miejsce. 
Występ utytułowanego Wie-
sława Wróbla to zwycięstwa 
w swojej kategorii oraz open 
masters z wynikiem 257,5 kg 
w martwym ciągu.

Przed jeszcze trudniej-
szym zadaniem podopiecz-
ni Stowarzyszenia Sportów 
Siłowych Benchpress z Kóz 
stanęli w połowie kwietnia, 
rywalizując w Pabianicach 
w Mistrzostwach Świata 
federacji WPA. Magdalena 
Szpila nie tylko sięgnęła po 
najcenniejszy medal, ale i o 
3 kg poprawiła rekord świa-
ta, który ustanowiony został 
przed dziewięciu laty w Sta-
nach Zjednoczonych.

Złoto z rekordowym wy-
nikiem 270 kg odnotował 
również Wiesław Wróbel. 
Grzegorzowi Drewnianemu 

sukces końcowy dał rezultat 
242,5 kg, równoznaczny z po-
prawieniem rekordu Polski. 
I wreszcie Mariusz Wyrozęb-
ski w swojej kategorii wago-
wej był bezkonkurencyjny, 
zaś w grupie wiekowej zajął 
2. lokatę.

Zawody z udziałem trójbo-
istów z Kóz, którzy co roku 
wspierani są przez Gminę, 
odbyły się w ścisłym reżi-
mie sanitarnym. Pomimo 
wszelakich obostrzeń po-
ziom sportowy był wysoki. 
– Cieszą sukcesy wszystkich 
sportowców wywodzących 
się z naszej gminy. Tym bar-
dziej, gdy są to osiągnięcia na 
skalę międzynarodową, a tak 
jest w przypadku trójboistów 
niemal przy okazji każdych 
zawodów – przyznaje wójt 
Jacek Kaliński. (MAN)

tARgI INNE NIŻ ZWYKlE
Wobec wciąż obowiązują-
cych obostrzeń sanitarnych 
tegoroczne targi eduka-
cyjne dla uczniów ze szkół 
podstawowych w Kozach 
przeprowadzone zosta-
ły w nietypowej formule  
on-line.

Przed ekrany komputerów 
ósmoklasistów zaprosiła or-
ganizująca wydarzenie Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Kozach. 
Dzięki targom uczniowie 
mogli zapoznać się z ofertą 
aż 18 szkół ponadpodstawo-
wych, m.in. z Bielska-Białej 
czy Kęt, ale i koziańskiego 
Liceum Ogólnokształcącego.

Zgodnie przyznano, że nic 
nie jest w stanie w pełni zastą-
pić spotkań i międzyludzkich 
kontaktów. Formułę on-line 
przyjęto jednak z bardzo po-
chlebnymi recenzjami. – To 
pozytywne, że uczniowie 
stający przed wyborem dal-
szej drogi edukacyjnej nie 
są pozostawiani z wyborem 
sami sobie. Poprzez rozmaite 
prezentacje uzyskali nieco 
wiedzy na temat kilkunastu 
szkół, w tym i naszego „Ba-
czyńskiego”, który cieszy się 
wciąż dobrą renomą – mówi 
Marcin Lasek, zastępca wójta 
gminy Kozy.

Jak podkreśla Alina No-
wak, dyrektor LO w Kozach, 

placówka już w poprzednim 
roku zmuszona była w dobie 
rozpoczynającej się pande-
mii do przedstawiania swo-
jej oferty głównie w sieci. 
Zdobyte wówczas doświad-
czenia okazały się przydat-
ne podczas targów, ale i na 
przestrzeni obecnego roku 
szkolnego, w którym nauka 
w znacznej mierze realizo-
wana jest zdalnie. – Jeden 
z ciekawszych pomysłów to 
cykl rozmów z dzisiejszymi 
studentami, którzy wywodzą 
się z naszego liceum jako 
jego absolwenci. Dla uczniów 
poszukujących szkoły dla sie-
bie to świetna sposobność, 
aby zasięgnąć informacji – 
tłumaczy dyrektor LO im. 
K.K.Baczyńskiego.

Alina Nowak dodaje, że 
choć nabór odbywa się po-
przez targi on-line, a oferta 
szkoły prezentowana jest za 
pośrednictwem strony inter-
netowej czy mediów społecz-
nościowych, to ma nadzieję na 
zorganizowanie w czerwcu dni 
otwartych w odpowiednich wa-
runkach sanitarnych. – Bazuje-
my jednak na przekazywaniu 
informacji w bezpośrednich 
rozmowach potencjalnych 
przyszłych uczniów z tymi 
obecnymi oraz z nauczyciela-
mi. Ten osobisty kontakt jest 
najcenniejszy – mówi dyrektor 
jedynego liceum w gminach 
wiejskich w całym powiecie 
bielskim, którego mury opuści 
tego lata dwutysięczny absol-
went. (RA)

tRADYCJA PRZEtRWAŁA

„Przyszli my tu po śmier-
guście” – realizując film pod 
takim tytułem Zespół Pieśni 
i Tańca „Kozianie” podjął 
próbę zapisu tradycji śmier-
guśniczej w Kozach.

– To, czego dziś jesteśmy 
świadkami, stanie się ma-
teriałem do pracy dla przy-
szłych pokoleń historyków, 
a to, czego doświadczamy, 
będzie inspiracją dla twór-
ców, ale może też zostać 
zapomniane. Mimo wszyst-
ko róbmy więc to, co do nas 
należy – stwierdzają członko-
wie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kozianie”, którzy wcześniej 
opracowali materiały prezen-
tujące tradycje dożynkowe 
oraz kolędy sprzed wielu lat.

Idąc tym tropem zespół 
postanowił zrealizować ko-
lejny film, którego premie-
ra odbyła się w Wielkanoc. 
W oparciu o wspomnie-
nia „śmierguśnika” Marka 

Woźniaka odtworzono ele-
menty charakterystycznych 
zabaw z dawnych czasów. 
Film jest dzięki temu dla 
młodego pokolenia gotową 
receptą, jak przygotować 
nietypowe obecnie zabawy, 
a przez to przyjemnie spę-
dzać czas w gronie sąsiadów 
i znajomych. – To utrwala-
nie lokalnych obrzędów, ich 
przekazywanie, a może w ja-
kiejś mierze nawet kultywo-
wanie, ma znaczenie. Sama 
wiedza dotycząca miejsco-
wości czy szerzej regionu, 
w którym się funkcjonuje, 
jest już wartościowa – przy-
znaje Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy.

Najnowsza produkcja 
filmowa „Przyszli my tu 
po śmierguście” trwa nieco 
ponad 21 minut i można ją 
obejrzeć w całości na kana-
le Domu Kultury w serwisie 
YouTube. (RA)

Prace związane z kolejną szeroką zakrojoną inwestycją drogową ruszyły 
końcem kwietnia na ulicy Lipowej.
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JACEK KALIńSKI,
wójt gminy Kozy:

W zakresie inwestowania w 
infrastrukturę drogową nie 
zamierzamy zwalniać tempa. 
Kluczowe są w tym względzie 
starania, jakie podejmujemy 
w celu pozyskiwania środków 
zewnętrznych na potrzebne 
zadania. Bez tego wsparcia 
realizacja szeroko zakrojonych 
inwestycji byłaby znacznie 
utrudniona, a przy tym ob-
ciążająca nasz budżet.
Zwracam uwagę na to, że 
do zagadnienia przebudowy 
dróg podchodzimy kom-
pleksowo, nie zapominając 
prócz samych nawierzchni o 
chodnikach czy odpowiednim 
odwodnieniu ulic. Odbywa 
się to z korzyścią dla naszych 
mieszkańców, także w kwestii 
ich bezpieczeństwa.

Liceum Ogólnokształcące w Kozach słynie z ciekawych inicjatyw swoich 
uczniów, także w dobie pracy zdalnej. Tegoroczni maturzyści stworzyli 
m.in. projekt szkoły w grze Minecraft, co umożliwia obejrzenie murów 
placówki, a nawet wejście do środka w komputerowej wersji.
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Po medalowe zdobycze w światowym czempionacie sięgnęli trójboiści reprezentujący gminę Kozy – od lewej: 
Mariusz Wyrozębski, Grzegorz Drewniany, Magdalena Szpila i Wiesław Wróbel.
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gmina wilamowice

KOMINIARZE Z NAKlEJKAMI
Kto lepiej orientuje się w zanieczyszczeniu z domowych kotłów niż kominiarze? Gmina Wilamowice 

zwróciła się do nich o pomoc w propagowaniu programu Czyste Powietrze.

Gmina Wilamowice nale-
żała do jednych z pierwszych 
w regionie, które podjęły wal-
kę ze smogiem. W 2016 r. 
uchwalono Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Wi-
lamowice, w konsekwencji do-
finansowano zakup 169 kotłów 
dla budynków jednorodzinnych 
na paliwo stałe 5. klasy wydaj-
ności oraz kotły gazowe.

Z  ko le i  we  wrześn iu 
2019 r. Wilamowice, tak-
że jako jedna z pierwszych 
gmin w powiecie bielskim, 
z a w a r ł a  p o r o z u m i e n i e 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach w sprawie wspólnej 
realizacji programu „Czyste 
Powietrze”. Postawiono na 

pełną informację o zagroże-
niach związanych ze smo-
giem, ale i obowiązkach co do 
używanych urządzeń, a także 
możliwościach uzyskania 
dofinansowania do wymiany 
źródeł ciepła oraz termomo-
dernizacji budynków.

W sołec twach  gminy 
Wilamowice zamontowano 
sensory badające jakość po-

wietrza, a dane udostępniane 
są na stronie internetowej 
Urzędu. W ramach projektu 
„LeadAIR – pomagamy mia-
stom pokonać smog”, realizo-
wanego przez Forum Energii, 
w tym roku przeprowadzono 
inwentaryzację urządzeń 
grzewczych w budynkach 
jednorodzinnych. W tym 
celu zwrócono się do komi-

niarzy. Odwiedzając domy 
informują oni mieszkańców 
o obowiązkach związanych 
z właściwym utrzymaniem 
pieców, m.in. naklejają na 
urządzenie naklejki z do-
kładną informacją, do kiedy 
należy stary piec wymienić.

W tym roku również 
zaktualizowano Plan Go-
spodarki Niskoemisyjnej 
na kolejne lata, a w marcu 
przyjęto uchwałę w sprawie 
dotacji dla mieszkańców 

na wymianę starych ko-
tłów węglowych na gazowe. 
W kwietniu rozpoczął się 
nabór wniosków. Plan za-
kłada wymianę 120 pieców 
w tym roku, dzięki wsparciu 
420 tys. zł dofinansowania, 
tzn. do 3,5 tys. zł na gospo-
darstwo.

Gmina prowadzi analizy 
możliwości przystąpienia 
do programu „Stop smog”, 
a także przyjęcia uchwały an-
tysmogowej. (ŁU)

Program „Czyste Powietrze” ma zlikwidować sezonowy smog w powietrzu nad Wilamowicami.

MARIAN TRELA,
burmistrz Wilamowic:

Największym problemem w zlikwi-
dowaniu zanieczyszczenia powie-
trza są stare urządzenia grzewcze w 
budynkach jednorodzinnych. Choć 
w ostatnich latach sytuacja znacz-
nie się poprawiła, to jednak ciągle 
wiele kotłów czeka na wymianę.

Oczywiście, mamy świadomość, 
że nie wszyscy przywiązują do 
tego wagę i odkładają pro -
blem. Tymczasem przepisy, w 
tym obowiązująca w naszym 
województwie Uchwała Anty-
smogowa, zobowiązują do sys-
tematycznej likwidacji starych 
palenisk. Dlatego obok dzia-
łań związanych z finansowym 
wsparciem wymiany pieców 
ruszyliśmy z szeroką akcją infor-
macyjną o wymaganiach wobec 
właścicieli pieców. W związku z 
tym zwróciliśmy się o wsparcie 
do kominiarzy, co przez miesz-
kańców zostało dobrze przyję-
te. Liczymy więc, że za kilka lat 
całkowicie „kopciuchy” znikną z 
domów w naszej gminie.
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CZAS NA MANEWRY KultuRY
Gminne Centrum Działań Twórczych 
w Pisarzowicach rozpoczyna projekt 
„Manewry Kultury”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Wilamowicach pozyskał dofinanso-
wanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu. W procedurze 
konkursowej programu Narodowego 
Centrum Kultury „Dom Kultury + 
Inicjatywy Lokalne 2021” z ogólno-
polskiego grona samorządowych in-
stytucji kultury wyłoniono jedynie 50 
beneficjentów, wśród nich znalazła się 
placówka w Pisarzowicach.

Program zakłada wzmocnienie więzi 
między domem kultury a lokalną spo-
łecznością, podkreślenie jego wartości 
jako miejsca spotkań wspólnoty, gdzie 
można realizować swoje pasje i rozwi-
jać się. W programie stawia się wielki 
nacisk na zwiększenie zaangażowania 
domów kultury w życie społeczności lo-
kalnych, szczególnie przez wspieranie 
inicjatyw kulturotwórczych, nawiązanie 
współpracy z liderami, budowanie wię-
zi ze społecznością i wsłuchiwanie się 
w jej potrzeby, by realizować wspólnie 
nowe pomysły.

Pierwsza część projektu „Manew-
ry Kultury” zakłada przeprowadzenie 
diagnozy potencjału kulturotwórczego 
oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców 

Pisarzowic ze szczególnym uwzględnie-
niem seniorów oraz rodziców małych 
dzieci. Centrum nawiązało współpracę 
z badaczami Magdaleną Świergolik oraz 
Iwoną Kusak, które w marcu przygoto-
wały warsztaty dla przedstawicieli tych 
grup. Był to pierwszy krok w procesie 
diagnozy, kolejne zakładają wywiady 
z mieszkańcami oraz warsztat fokusowy 
z osobami aktywnie zaangażowanymi 
w życie społeczności.

Wszystkie te działania będą prowa-
dziły do powstania raportu z diagnozy, 
który dla Gminnego Centrum Działań 
Twórczych w Pisarzowicach stanie się 
ważnym dokumentem, wskazówką do 
dalszego działania tak, by ulepszać dom 
kultury i zbliżać go do odbiorców.

W następnym kroku projektu 
w czerwcu 2021 r. Centrum ogłosi 
konkurs na inicjatywy społeczne. Wy-
branych zostanie od 3 do 7 inicjatyw, 
które zostaną zrealizowane wspólnie od 
lipca do listopada 2021 r. Każdy miesz-
kaniec Pisarzowic będzie mógł podzielić 
się swoim pomysłem na kulturę, zostać 
jej ważną częścią. To szansa na znale-
zienie nowej pasji, rozwijanie talentów, 
poznanie wyjątkowych ludzi i nawiąza-
nie długotrwałej współpracy z Gminnym 
Centrum Działań Twórczych.

MAGDALENA ChROBAK,  
URSZULA KUChARSKA

PROJEKtY ZIEMI bIElSKIEJ
Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Ziemia Bielska” 
przyznało Gminie Wilamowice 
dofinansowanie na dwa projekty.

Wnioskodawcą pierwszego 
projektu był Uczniowski Klub 
Sportowy im. „PTG Sokół” w Pi-
sarzowicach. Operacja pod nazwą 
„Zachowanie wartości dziedzictwa 
kulturowego poprzez zagospoda-
rowanie terenu pod Park Tradycji 
Pisarzowskiej ze sceną mobilną” 
ma na celu przygotowanie miejsca 
przy Gminnym Centrum Działań 
Twórczych w Pisarzowicach, od-
danym do użytku po rozbudowie 
i modernizacji końcem 2020 r. 
W tym miejscu będzie promowana 
i kultywowana pisarzowska trady-
cja poprzez prezentację lokalnego 
dorobku kulturowego na mobilnej 
scenie w nowo powstałym Parku 
Tradycji Pisarzowskiej.

Zadanie polegać będzie m.in. na 
wytyczeniu i wybrukowaniu ście-
żek w parku z umiejscowieniem ła-
weczek, stworzeniu wydzielonego 
miejsca pozwalającego na przepro-
wadzenie plenerowych warsztatów 
edukacyjnych, teatralnych i pla-
stycznych, organizowaniu pre-
lekcji plenerowych, lekcji historii 
i małych prezentacji artystyczno-

-kulturalnych. W zakresie działań 
znajdzie się również wykonanie fo-
tograficznej ekspozycji plenerowej 
archiwalnych zdjęć, przedstawiają-
cych nieistniejący już drewniany 
kościół oraz dworek Bulowskiego 
i dworek Krzemienia – na czterech 
tablicach, a także wykonaniu foto-
graficznej ekspozycji plenerowej 
tradycyjnego stroju pisarzowskiego 
wzdłuż głównej ścieżki parku – na 
ośmiu tablicach. Do tego należy 
doliczyć wykonanie jednej tablicy 
imitującej realny strój pisarzowski, 
pozwalającej każdemu z odwiedza-
jących na zrobienie sobie zdjęcia 
w tym stroju.

Inwestycja zwiększy aktywność 
społeczną mieszkańców na rzecz 
zachowania i promocji lokalnego 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturo-
wego. Realizacja operacji pozwoli 
na zwiększenie ochrony material-
nego dziedzictwa przyrodniczo-
-kulturowego. Zadanie rozpocznie 
się w lipcu, jego zakończenie za-
planowano na październik.

Z kolei wnioskodawcą dru-
giego projektu była Parafia 
Rzymskokatolicka Św. Marci-
na w Pisarzowicach. W ramach 
operacji pod nazwą „Wydanie 
czterech publikacji o różnorodnej 
tematyce historycznej obejmującej 

dziedzictwo niematerialne gminy 
Wilamowice” opublikowane zo-
staną następujące pozycje książ-
kowe: „Kazania Grzegorza Jana 
Zdziewojskiego z Łasku”, tom II: 
„Kazania pisarzowickie”. Część 
I (1643-1646), „Krótkie  historie 
o żołnierzach I wojny światowej  
pochodzących z Pisarzowic”, 
„Szukając korzeni. Rys histo-
ryczny rozwoju Straży Pożarnej 
w Pisarzowicach” oraz monografia 
Zespołu Regionalnego „Cepelia 
Fil-Wilamowice” pt. „Z wilamow-
skim folklorem przez Europę”.

Po wydaniu poszczególnych 
publikacji, w maju i czerwcu zo-
staną zorganizowane promocje 
z udziałem autorów, przedstawi-
cieli władz samorządowych i osób 
związanych z wydaniem książek. 
Dzięki publikacjom społeczność 
lokalna wzbogaci swoją wiedzę na 
temat dziedzictwa lokalnego i ist-
niejących zasobów kulturowych 
obszaru gminy Wilamowice.

Prace związane z przygotowa-
niem dokumentacji aplikacyjnej 
oraz realizację zadań projekto-
wych nadzorować będą pracow-
nicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wilamowicach na pod-
stawie podpisanych porozumień 
partnerskich. (MJ)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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KANAlIZACJI JESZCZE WIĘCEJ
O kolejne zadanie rozszerzony zostanie projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Dzięki temu ponownie wzrośnie ilość mieszkańców 

mogących już niebawem podłączyć się do sieci kanalizacyjnej.

Po ustaleniu i zapewnieniu 
finansowania robót oraz pod-
pisaniu niezbędnych umów 
w ramach „Zadania nr 13” 
Gmina Wilkowice przystąpiła 
niezwłocznie do opracowania 
ponadplanowego rozszerzenia 
projektu unijnego. Nowe „Za-
danie nr 14”, bo o nim mowa, 
w swoim zakresie obejmie 
nieskanalizowane dotychczas 
rejony ul. Malinowej oraz Ko-
lejowej w Wilkowicach. To 
obszary, które były już brane 
pod uwagę przed kilku laty, ale 
nie udało się wówczas uzyskać 
wszystkich wymaganych prze-
pisami prawa uzgodnień i bu-
dowa kanalizacji w tej części 
Wilkowic została odłożona 
w czasie.

Wspomniane zadanie zreali-
zowane zostanie jeszcze w tym 
roku. W przypadku ul. Malino-
wej prace związane z budową 
sieci kanalizacyjnej prowadzo-
ne będą na długości 391 me-
trów, przewidziano również 
odtworzenie dróg na odcinku, 
na którym będzie poprowadzo-
na kanalizacja. W rejonie ul. 
Kolejowej zostanie ułożonych 
w sumie 166 m sieci, ponad-
to konieczne będzie zabudo-
wanie pięciu przydomowych 
przepompowni ścieków. Taki 
charakter prac ma bezpośred-
ni związek z ukształtowaniem 

terenu i stanowi jedyne rozwią-
zanie umożliwiające właściwe 
odprowadzanie ścieków.

Przywołane inwestycje 
pochłoną łącznie około 650 
tys. zł. To oszczędności wy-
nikające z faktu, że na wcze-
śniejszych etapach realizacji 
projektu Gmina finansowała 
przedsięwzięcia związane 
z projektem, ale wykracza-
jące poza jego zakres. Osta-
teczne rozliczenie etapów 
I oraz III projektu „uwolniło” 
część pieniędzy, które mogą 

być teraz wydatkowane na 
dalsze działania dotyczące 
budowy kanalizacji.

Gmina czyni jednocześnie 
starania, aby „Zadanie nr 14” 
uzupełnić o kolejny obszar 
w obrębie ul. Swojskiej i Zło-
tej, a dzięki temu umożliwić 
przyłączenie budynków zlo-
kalizowanych w tym rejonie. 
Zadanie to zwiększy długość 
sieci o kolejne 400 m. Jest to 
o tyle trudniejsze, że wymaga 
zaangażowania dodatkowych 
środków na poziomie ok. 500 

tys. zł oraz przeprowadzenia 
procedury przetargowej.

Niezmiennie realizowane 
są tymczasem prace wyni-
kające z dotychczasowego 
harmonogramu projektu. Po-
mimo zmiennej aury w ostat-
nim miesiącu ułożono około 
800 mb kanalizacji. W naj-
bliższych tygodniach projekt 
wchodzi w szczególnie waż-
ną dla mieszkańców fazę od-
tworzenia nawierzchni dróg. 
W sumie w tym roku w so-
łectwie Wilkowice zostanie 
ułożone blisko 15 tys. mkw. 
nawierzchni asfaltowych. 
Szczególnie trudne, ale zara-
zem interesujące ze względu 
na głębokość wykopów, będą 
roboty związane z budową 
pompowni – tłoczni ście-
ków w dwóch lokalizacjach 
w Wilkowicach.

Końcem miesiąca odbędą 
się przeglądy dróg, odtworzo-
nych po robotach kanalizacyj-
nych w latach poprzednich. 
Wszelkie uszczerbki i ubytki 
nawierzchni oraz pęknię-
cia poboczy sygnalizowane 
również przez mieszkańców 
zostaną zgłoszone do wyko-
nawcy, celem podjęcia napraw 
gwarancyjnych. (M)

gmina wilkowice

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 79,42 km sieci, pozwoli na 
skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.
Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – grudzień 2022 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

JANUSZ ZEMANEK, 
wójt gminy Wilkowice:

Tempo realizowania przyłączeń 
do sieci kanalizacyjnej przez 
mieszkańców spełnia nasze 
oczekiwania, co jest niewątpli-
wie powodem do satysfakcji. Z 
danych, którymi dysponujemy, 

wynika, że biorąc pod uwagę 
pogodne dni średnio dziennie 
podłączanych jest około siedmiu 
budynków, co tylko na przestrze-
ni tego roku daje liczbę ok. 300 
obiektów.
To ważne, że w dążeniach do 
wielokrotnie przywoływanego 
wątku uzyskania efektu ekolo-
gicznego, jaki wspólnie mamy do 
osiągnięcia, mieszkańcy wykazu-
ją tak daleko idącą aktywność. 
Zaangażowanie ze strony miesz-
kańców jest dla nas bardzo mo-
bilizujące. Odpowiedzią z naszej 
strony są kolejne rozszerzenia 
projektu budowy kanalizacji o 
pozostałe jeszcze, już nieliczne, 
nieskanalizowane dotychczas 
obszary.

tOAlEtA tO NIE ŚMIEtNIK
Pod powyższym hasłem na 
terenie gminy Wilkowice re-
alizowana będzie przez Aquę 
S.A. wspólnie ze Stowarzysze-
niem Wodociągowców Woje-
wództwa Śląskiego kampania 
edukacyjna, która skierowana 
zostanie do dzieci z klas 1-3 
oraz „zerówek”. Celem akcji jest 
uzmysłowienie do czego służy 
kanalizacja i co nie powinno do 
niej trafiać.
Szerokie działania edukacyj-
ne i informacyjne są bardzo 
potrzebne, co potwierdzają 
niedawne przypadki, gdy do 
sieci kanalizacyjnej wykona-
nej w ostatnim czasie trafiły 
nieprzeznaczone do tego ma-

teriały powodując jej zabloko-
wanie. – Kanalizacja to nie kosz 
na śmieci. Zamierzamy o tym 
notorycznie przypominać. Nie 
możemy sobie pozwolić na to, 
aby zupełnie nowe urządzenia 
ulegały awariom w konsekwen-
cji nieodpowiednich ludzkich 
działań. Szkody w następstwie 
bezmyślnego postępowania 
mogą być naprawdę znaczą-
ce. Awaria systemu kanali-
zacyjnego, którą odczuliby w 
codziennym funkcjonowaniu 
nasi mieszkańcy to jedno, ale 
nie możemy również zapominać 
o realnym zagrożeniu skażenia 
środowiska – mówi wójt gminy 
Janusz Zemanek.

Pomimo zmiennych warunków pogodowych w różnych częściach gminy kontynuowane są szeroko zakrojone 
prace związane z inwestycją.

Czego NIE WOLNO wrzucać do urządzeń sanitarnych  
– umywalek, zlewozmywaków, toalety  

i kratek ściekowych?

	tłuszczy, zużytych  
olejów,  
rozpuszczalników

	żywności, obierek i 
odpadów kuchennych

	maseczek, rękawiczek i 
woreczków jednorazowych

	pieluch, podpasek,  
gazet, szmat,  
chusteczek, itp.

 żwirku z kuwety  
dla kota

	odpadów budowlanych 
takich, jak piasek, żwir,  
gips, popiół, szkło, itp.

 	środków chemicznych,  
w tym lekarstw, farb  
czy lakierów

	niedopałków papierosów, 
patyczków higienicznych

















O zupełnie nowe „Zadanie nr 14” rozszerzony został unijny projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej  
w Gminie Wilkowice. Swoim zasięgiem obejmie on m.in. rejon ulicy Malinowej.
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Powiat bielski

StRAtEgIA DO KONSultACJI
Już jest gotowy projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+”, przygotowywany od zeszłego roku. Teraz czas na konsultacje 

wśród mieszkańców, które potrwają do 5 maja.

Dokument opracowali pra-
cownicy Starostwa Powiato-
wego wraz z wybraną firmą 
zewnętrzną, prace rozpoczęto 
jeszcze w tamtym roku. Wy-
znacza on kierunki rozwoju 
powiatu bielskiego na kolej-
ne lata. Obecnie rozpoczął 
się następny etap procedury 
przyjęcia Strategii, a więc 
konsultacje społeczne. Do 
udziału w nich zaproszeni są 
mieszkańcy, lokalne samorzą-
dy, a także organizacje poza-
rządowe i przedsiębiorcy.

Ze względu na pandemię 
zapoznanie się z dokumentem 
i wniesienie uwag odbywać 
się będzie głównie przez Inter-
net. Dokument pojawił się na 
stronie internetowej powiatu 
w zakładce: obsługa miesz-
kańców – konsultacje społecz-
ne. Umieszczono tam także 
formularz zgłaszania uwag 
w wersji edytowalnej, a także 
interaktywnej, która umożliwi 
bezpośrednie przesłanie uwag 
do treści dokumentu.

Projekt strategii liczy po-
nad 180 stron, został jednak 
poręcznie i czytelnie po-
dzielony na osobne działy. 
Dzięki temu każdy zainte-
resowany planami rozwoju 
powiatu może zapoznać się 
z tą dziedziną funkcjonowa-
nia samorządu powiatowego, 

która szczególnie leży mu na 
sercu. Formularz został tak 
przygotowany, aby można 
obszernie przekazać swoje 
zastrzeżenia z uzasadnieniem, 
a także ewentualne propozy-
cje zmian.

Jak podkreślają pracowni-
cy Biura Programowania Roz-
woju i Funduszy Europejskich 
bielskiego starostwa, projekt 

Strategii jest spójny z doku-
mentami wyższego rzędu, np. 
ze Strategią Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego „Śląskie 
2030”, uwzględnia również 
kierunki rozwoju określone 
w Polityce Spójności UE na 
lata 2021-2027 i inne doku-
menty programowe, takie jak 
Krajowy Plan Odbudowy, czy 
Fundusz Sprawiedliwej Trans-

formacji. Dzięki temu Powia-
towi Bielskiemu łatwiej będzie 
w przyszłości pozyskiwać fun-
dusze z różnych źródeł.

Strategia rozwoju powiatu 
powstała m.in. na podstawie 
badań ankietowych przeprowa-
dzonych wśród mieszkańców 
i uczniów szkół ponadpodsta-
wowych, dla których starostwo 
jest organem prowadzącym, 

oraz w trakcie warsztatów 
z kierownictwem urzędu – 
naczelnikami i kierownikami 
poszczególnych wydziałów. 
Poprzedni dokument obowią-
zywał do końca ub.roku.

Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną konsultacje 
społeczne odbędą się tylko 
w formie elektronicznej. Po-
trwają do 5 maja. (MF)

Jedną z ważnych dziedzin rozwoju będą działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

ANDRZEJ PŁONKA,
starosta bielski:

Projekt liczy wprawdzie ponad 
180 stron, ale nie należy się 
zrażać, bo dokument obejmuje 
całość zagadnień dotyczących 
naszego regionu. Nam zależy, 
aby mieszkańcy, organizacje 
społeczne oraz miejscowe insty-
tucje wypowiedziały się w tych 
kwestiach, które je najbardziej 
interesują i na które mamy jako 
społeczność naszego regionu 
wpływ.
Szczególnie namawiam do 
zgłaszania uwag w sprawach 
tych obszarów życia, które bez-
pośrednio nas dotykają, a więc 
przede wszystkim komunikacji 
i transportu, edukacji, kultury, 
gospodarki czy turystyki. Praco-
waliśmy przez ostatnie miesiące 
bardzo intensywnie nad tymi 
zagadnieniami, tym bardziej 
więc liczymy na podpowiedzi, 
uwagi i propozycje. Z pewnością 
nie wszystko będzie możliwe 
do zrealizowania, ale umożliwi 
wszystkim poznanie kierunków, 
w których nasz region chce się 
rozwijać.
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DlA POgOtOWIA 
NA RESPIRAtOR

Powiat bielski przyznał 
50 tys. zł dotacji Bielskiemu 
Pogotowiu Ratunkowemu na 
zakup respiratora do karetki. 
To kolejne w ostatnim czasie 
działanie na rzecz skutecznej 
walki z pandemią.

– Zakup nowego respira-
tora ma pomóc Bielskiemu 
Pogotowiu Ratunkowemu 
skutecznie wspomagać rato-
wanie życia pacjentów cho-
rych na Covid-19 – wyjaśnia 
starosta bielski Andrzej Płon-
ka. Respirator wspomaga lub 
nawet przejmuje cały proces 
oddychania u chorego, a wła-
śnie tego typu zaburzenia 
u pacjentów z chińskim wiru-
sem występują bardzo często.

Jak mówi dyrektor biel-
skiego pogotowia Wojciech 
Waligóra, obecnie ratowni-
cy urządzenie wykorzystu-
ją dużo częściej, niż miało 
to miejsce przed pandemią 
koronawirusa. – Epidemia 
spowodowała to, że prak-
tycznie każdego dnia re-
spiratory, które mamy we 

wszystkich transportowych 
samochodach i karetkach, 
są w większości używane – 
mówi dyrektor.

W takie urządzenie wy-
posażony został każdy am-
bulans bielskiego pogotowia, 
także pojazdy służące tylko 
do transportu. – Respirator, 
który chcemy wymienić, 
ma już 10 lat. Działa, ale 
jest mocno wyeksploato-
wany, dla dobra pacjentów 
zastępujemy go nowym 
urządzeniem, które pomoże 
skuteczniej nieść pomoc – 
dodaje dyrektor. Koszt re-
spiratora to ok. 100 tys. zł.

Przypomnijmy, że to nie-
jedyne działania Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowego 
w ostatnim okresie nakiero-
wane na skuteczną pomoc 
chorym na Covid-19. Od 
kwietnia do mieszkańców 
regionu jeździ 15 ambulan-
sów, a więc o 3 więcej, niż 
przed pandemią. Dodatkowe 
karetki zakontraktował wo-
jewoda śląski. (MF)

POŻEgNANIE WICEStAROStY
W Kozach odbył się pogrzeb 
śp. Grzegorza Szetyńskiego. 
Żegnała go rodzina, parla-
mentarzyści, samorządowcy 
oraz mieszkańcy Kóz i in-
nych miejscowości powiatu 
bielskiego. Ze względu na 
obostrzenia związane z pan-
demią Covid-19 nie wszyscy 
mogli osobiście wziąć udział 
w pożegnaniu, uroczystość 
była transmitowana on-line.

Wicestarosta został po-
śmiertnie odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Medal za 
wybitne zasługi w działalno-
ści społecznej i samorządo-
wej w imieniu Prezydenta RP 
przekazał na ręce małżonki 
zmarłego wiceminister rodziny 
i polityki społecznej Stanisław 
Szwed. Wspominał ostatnie 
spotkanie z Grzegorzem Sze-
tyńskim. – Parę tygodni temu 
rozmawialiśmy o tym, co naj-
bardziej kochał i lubił w swo-
jej pracy, o tym, jak skutecznie 
pomagać ludziom najsłabszym, 

niepełnosprawnym. Nigdy nie 
odmawiał pomocy i tak go 
zapamiętamy – mówił Stani-
sław Szwed.

W imieniu samorządowców 
i działaczy z powiatu bielskie-
go pożegnał zmarłego starosta 
Andrzej Płonka. – Odszedłeś, 
a mnie pozostało Cię żegnać. 
Ty już wiesz, dlaczego tak 
musi być. Nam pozostała wia-
ra i ufność woli Bożej – mówił 
starosta. Obaj samorządowcy 
w bielskim starostwie współ-
pracowali ze sobą od 15 lat. – 

Twój gabinet zawsze był pełen 
ludzi, których przyciągałeś jak 
magnes. Zawsze uśmiechnięty, 
radosny, jakby trudności, któ-
rych było wiele, nie istniały – 
mówił Andrzej Płonka.

Grzegorz Szetyński, miesz-
kaniec Kóz był radnym Rady 
Powiatu w Bielsku-Białej czte-
rech kadencji. W 2006 r. został 
wybrany na członka Zarządu 
Powiatu, a od 2010 r. pełnił 
nieprzerwanie funkcję wicesta-
rosty. Przez lata podlegały mu 
wydziały gospodarki mieniem, 

budownictwa oraz ochrony 
środowiska, rolnictwa i leśnic-
twa, a jego oczkiem w głowie 
była pomoc społeczna.

Doprowadził do utwo-
rzenia Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Czechowicach-
-Dziedzicach i Kozach oraz 
rozbudowy warsztatów przy 
Bielskim Centrum Psychiatrii 
– Olszówka. To dzięki jego za-
angażowaniu w Domu Pomo-
cy Społecznej w Wilkowicach 
z roku na rok poprawiały się 
warunki. Dbał też o mieszkań-
ców czechowickiego domu 
dziecka. Wicestarosta działał 
charytatywnie. Współpracował 
ze stowarzyszeniami i grupami 
na rzecz osób dotkniętych ubó-
stwem, niepełnosprawnością 
czy ciężką chorobą. Działał 
także na rzecz rolnictwa eko-
logicznego, był inicjatorem 
powstania Podbeskidzkiego 
Centrum Mikroorganizmów 
w Kaniowie.

Wicestarosta Grzegorz Sze-
tyński zmarł 22 marca w wieku 
61 lat. (MF)
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