gazeta

ZieMiA BieLSkA ŚLĄSk cieSZYńSki

BESKIDZKA

Foto: JeDna z Prac konkursu na koziaŃską Pisankę wielkanocną

ROk XViii/NR 4 (217) kwiecień 2022

REDAKCJA „GAZETY BESKIDZKIEJ” ŻYCZY,
BY TEN WYJĄTKOWY WIELKANOCNY CZAS
ODRODZIŁ WSZYSTKO, CO DOBRE,
PRZEGONIŁ TROSKI I SMUTKI,
BUDZĄC NADZIEJĘ NA LEPSZE JUTRO.

BeZPŁATNe PiSMO PROMOcYJNe

gazeta
2 BESKIDZKA

Aktualności

Z prac poselskich

W Janowicach i Kaniowie w powiecie
bielskim oraz Czernichowie w powiecie
żywieckim odbyły się zebrania jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Z druhami podsumowującymi działalność
i wyznaczającymi plany na przyszłość
spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Drabek.
Obecność posła na strażackich zebraniach nie była przypadkowa. Od lat
angażuje się w działalność jednostek
w Bielsku-Białej i regionie, istotnie je
wspierając. – Takie spotkania pozwalają
poznać najważniejsze potrzeby i problemy, ale przede wszystkim podziękować
strażakom za ich bezinteresowną służbę
dla zapewnienia bezpieczeństwa – mówi
Przemysław Drabek.
W bieżącej kadencji bielski poseł jest
członkiem Parlamentarnego Zespołu Strażaków i uczestniczył w tworzeniu Ustawy

o ochotniczych strażach pożarnych. Przewiduje ona wypłatę świadczenia ratowniczego
w wysokości 200 zł miesięcznie dla strażaków ratowników OSP ze znacznym stażem
w działaniach lub akcjach ratowniczych.
– Ustawa została dobrze przyjęta, była bowiem potrzebna, a przez środowisko długo
już wyczekiwana – podkreśla bielski poseł.
Przybliżył zarazem strażakom kluczowe
założenia Rządowego Programu Wsparcia
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Projekt jest aktualnie w przygotowaniu przez
zespół, w którym poseł Drabek pełni rolę
wiceprzewodniczącego. – Termin zakończenia prac nieco się przesunął z uwagi
na sytuację w Ukrainie, opracowanie jest
jednak na dobrej drodze – przyznaje Drabek. Dodaje, że już wkrótce jednostki OSP
uzyskać będą mogły wsparcie w kwocie do
50 tys. zł na działalność Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, a więc m.in. udział
w szkoleniach czy obozach.

nie w każdym wieku – mówi Przemysław Drabek, członek sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
Sam zresztą miał okazję skorzystać
z trasy ośrodka na Skrzycznem, która
przygotowana została z myślą o uczestnikach zawodów przeznaczonych dla
sędziów i działaczy Polskiego Związku
Narciarskiego. Te zyskały na przestrzeni lat swoją renomę. Odbyły się już po
raz 66., trzeci natomiast w memoriałowej formule poświęconej pamięci doktora Leszka Krzeszowiaka. Co ważne,
po latach przerwy rywalizacja powróciła
na obiekty zarządzane przez Centralny
Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań
Olimpijskich w Szczyrku.
Zawody narciarskie wieńczące sezon
miały dodatkowy akcent ukraiński. Gościnnie udział w nich wzięła olimpijka
Yuliya Shepilenko, aktualnie szkoląca młodzieżową reprezentację Ukrainy
w narciarstwie alpejskim, która na finiszu zimy mogła skorzystać z tras
na Skrzycznem.

Na zakończenie
sezonu
Poseł Przemysław Drabek wziął udział
w III Memoriale Leszka Krzeszowiaka, będącym ostatnim akcentem sezonu zimowego w ośrodku narciarskim
na Skrzycznem.
– Spędzanie czasu wolnego w sposób
aktywny ma dziś szczególne znaczenie.
Pandemia tym bardziej pokazała, jak
ważne jest stawianie na sport praktycz-
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Sejm rozśpiewany

Młodzież uczęszczająca do obu szkół podstawowych w gminie Jaworze
otrzymała 100 egzemplarzy Konstytucji z komentarzem naukowym.
Przekazał je w placówkach poseł Przemysław Koperski.

Radosne dźwięki muzyki regionalnej prosto
z Ziemi Bielskiej rozbrzmiały w piątek 25 marca
w Sejmie. To w następstwie wizyty Kół Gospodyń
Wiejskich z Bystrej i Jaworza oraz Zespołu Regionalnego „Jaworze”, przybywających do Warszawy
na zaproszenie posła Przemysława Koperskiego.
Z gospodyniami poseł miał okazję spotkać się
podczas ubiegłorocznego Święta Powiatu Bielskiego w Kozach. To wówczas pojawił się pomysł, aby
panie zaprosić do Sejmu, na wspólne zwiedzanie
i śpiewanie. – Choć wtedy jeszcze bardzo niezobowiązująco, pomysł został przyjęty z entuzjazmem.
Gdy więc tylko restrykcje covidowe zostały poluzowane, przystąpiliśmy do wspólnego działania –
wyjaśnia Przemysław Koperski.
W efekcie liczna grupa reprezentująca KGW
w Bystrej i Jaworzu oraz zespół z Jaworza udała
się do stolicy. Tam wzbudziła niemałe poruszenie, bo na schodach holu głównego Sejmu, ubrana
w regionalne stroje, wykonała koncert beskidzkich
utworów ludowych. Zwiedzenie Sejmu i Senatu odbyło się natomiast w towarzystwie nie tylko posła
Koperskiego, ale również marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

W ramach tegorocznej
edycji WOŚP poseł Koperski przeznaczył na licytację
nagrodę w postaci zwiedzania Sejmu. Gdy inicjatywa
została podsumowana, okazało się, że przy dużym zainteresowaniu najwyższą
kwotę 1630,55 zł wylicytował wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz. Wójt
zaproponował w ślad za
tym zorganizowanie konkursu wiedzy
o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
w jaworzańskich „podstawówkach”
i przekazanie zwycięzcom nagrody,
a poseł Przemysław Koperski zadeklarował podarowanie jego uczestnikom 100 egzemplarzy Konstytucji.
W pierwszych dniach kwietnia,
w 25. rocznicę uchwalenia Konstytucji, poseł spotkał się z młodzieżą,
wójtem Jaworza i dyrekcją szkół,
w celu wręczenia Konstytucji. –
Ważne, by każdy obywatel, każdy
młody człowiek w Polsce, znał swoje podstawowe prawa i obowiązki.

Konstytucja, uchwalona 2 kwietnia
1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, gdy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, wcześniej
wieloletni szef Komisji Konstytucyjnej, jest fundamentem naszego
państwa i gwarantuje m.in. uczniom
szacunek ze strony władzy publicznej, wolność i nietykalność osobistą,
a także prawo do bezpłatnej edukacji
czy ochrony zdrowia – mówił poseł.
Zwycięzcy konkursu, który wkrótce
zostanie rozstrzygnięty, już 10 maja
udadzą się do stolicy na zwiedzanie Parlamentu.

Jeśli podoba Ci się pomysł konkursu wiedzy o Sejmie, chciałabyś/chciałbyś zorganizować podobny u siebie i otrzymać Konstytucje dla uczniów i uczennic w Twojej
miejscowości – prosimy o kontakt z biurem posła Przemysława Koperskiego.
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Przemysław Koperski,

Poseł na Sejm RP IX kadencji,
przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Antysmogowego. Wieloletni
samorządowiec. Były radny Sejmiku
Województwa Śląskiego oraz Rady
Powiatu w Bielsku-Białej.

Konstytucje dla uczniów
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Dobre wiadomości z rynku pracy
Bezrobocie w Polsce i w
regionie jest mniejsze niż
przed rokiem. – Przedsiębiorczość Polaków, pracowników i przedsiębiorców,
a także działania osłonowe
rządu sprawiły, że nasz rynek pracy dobrze poradził
sobie z najgorszym czasem
pandemii – mówi wiceminister Stanisław Szwed.
W marcu Polska odnotowała spadek stopy bezrobocia
– ze wstępnych danych wynika, że wyniosła ona 5,4 proc.,
a więc o 0,1 punktu procentowego mniej niż w lutym
i o 1 punkt proc. w zestawieniu z końcem marca 2021 r.
W urzędach pracy zarejestrowanych było o blisko 18 tys.
mniej osób niż przed miesiącem. – To sytuacja, gdy na
rynek pracy trafili już pierwsi
uchodźcy z Ukrainy, co tym
bardziej cieszy – mówi Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny
i Polityki Społecznej, a zarazem poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Jak wyjaśnia, dobra sytuacja to w głównej mierze
efekt dużej przedsiębior-

czości samych Polaków, tak
pracodawców, jak i pracowników aktywnie szukających
pracy i elastycznie dostosowujących się do trudnych
warunków, które w wielu
branżach wywołała pandemia. – Trzeba jednak pamiętać, że przedsiębiorczość
została bardzo energicznie
wsparta przez działalność
tarcz antykryzysowych naszego rządu na skalę, jakiej nie
podjęło żadne inne państwo
w Unii Europejskiej – dodaje
Stanisław Szwed.
Sytuacja w województwie śląskim i regionie
pod względem szacowanej stopy bezrobocia jest
jeszcze lepsza. Dla Śląskiego w końcu marca wyniosła 4,2 proc. – również
spadła o 0,1 punktu proc.
w porównaniu do lutego br.
i o 1 punkt proc. w zestawieniu z zeszłym rokiem.
W naszym regionie obecnie
stopa bezrobocia wynosi 3,5
proc. w powiecie bielskim,
5 proc. w cieszyńskim, 3,4
proc. w pszczyńskim, 5,9
proc. w żywieckim i tylko
2,1 proc. w mieście Bielsko-Biała. W powiecie pszczyń-

skim i Bielsku odsetek nie
zmienił się w porównaniu
z lutym, w pozostałych powiatach odnotowano nieznaczne spadki.
W liczbach bezwzględnych
szacunkowa sytuacja z osobami bez pracy w regionie pod
koniec marca przedstawiała
się następująco:
 2,2 tys. w powiecie bielskim – spadek o 30 osób
w porównaniu do lutego
i o 675 osób w porównaniu
do marca 2021 r.,
 3,5 tys. w powiecie cieszyńskim – spadek odpowiednio o 45 osób i o
451 osób,
 1,5 tys. w powiecie
pszczyńskim – wzrost o 1
osobę i spadek o 316 osób,
 3,0 tys. w powiecie żywieckim – spadek o 202 osoby
i o 1 osobę,
 2,3 tys. w mieście BielskoBiała – wzrost o 10 osób
i spadek o 655 osób.
Taka dobra sytuacja na rynku pracy pozwala lepiej przygotować się na zagrożenia dla
gospodarki, jakie niesie ze
sobą wojna za naszą wschodnią granicą. (Łu)
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Inflacja to wina rządu
Skutek działań antyinflacyjnych tej władzy jest taki, że już w styczniu
każdemu obywatelowi inflacja zabrała jedno miesięczne wynagrodzenie
w skali roku – mówi Mirosław Suchoń, poseł Ruchu Polska 2050.
Zostałem zaproszony do
udziału w dyskusji podczas
Europejskiego Kongresu Samorządów na temat inwestycji w infrastrukturę oraz
finansowania potrzeb samorządu w zakresie komunikacji.
Miałem okazję podzielić się
swoim doświadczeniem w zakresie tego ważnego dla gospodarki i obywateli obszaru.
Dziś samorządy stoją przed
wyzwaniem związanym z rosnącymi cenami kontraktów
i koniecznością pokrycia rosnących kosztów.
Rząd tłumaczy, że jest to
wynik działań wojennych.
Jednak zanim jeszcze zaczęła
się wojna, inflacja doszła do
poziomu niemalże 10 proc.
Z jednej strony to kryzys
na rynku nośników energii,
z drugiej to przede wszystkim efekt wzrostu podatków
i biurokracji w ostatnich latach. Rosnące koszty przełożyły się na wyższe ceny
w sklepach, te z kolei napę-

dziły inflację. Winę za to ponosi rząd.
Jestem współautorem
wielu rozwiązań zaprezentowanych przez Szymona
Hołownię, które miały łagodzić kryzys i zatrzymać
presję na wzrost kosztów
i cen. Część z nich zostało
zaadoptowanych przez rząd
i wykorzystanych w tarczy
antyinflacyjnej. Niestety,
nie wszystkie.
A z drugiej strony mamy
działania Narodowego Banku
Polskiego, który pod rządami
Adama Glapińskiego od wielu lat skupia się na realizacji
politycznych celów obecnej
władzy. Niestety, NBP zapomniał, że podstawową jego
rolą jest dbanie o stabilność
pieniądza, czyli troska o nasze portfele. To oznacza, że
przez wiele lat rząd i bank
centralny wiosłowali zgodnie w kierunku wodospadu.
Dziś lecimy w tę przepaść.
Mamy wysoką inflację, wyso-
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kie ceny w sklepach, wysokie
stopy procentowe i, co za tym
idzie, wysokie raty kredytów.
Skutek działań tej władzy jest
taki, że już w styczniu każdemu obywatelowi inflacja
zabrała jedno miesięczne
wynagrodzenie w skali roku
– 8,5 proc. rocznych zarobków. Wojna tylko pogłębiła
ten stan.
Dziś, aby ratować gospodarkę, trzeba sięgać po
instrumenty łagodzące. Dlatego przygotowaliśmy wraz
z ekspertami Ruchu Polska
2050 propozycje ustaw i rozwiązań, które przewidują mechanizmy wspomagające dla
ludzi i całej gospodarki. Mam
nadzieję, że rząd sięgnie po
te propozycje. Nie jest ważne, kto je przygotowywał,
tylko to, aby jak najszybciej
pomóc wszystkim Polkom
i Polakom.

Przed nami Święta Wielkanocne,
niosące nadzieję i odrodzenie życia.
Życzę Państwu, aby przyniosły one
wiele radości i rodzinnego ciepła.
Niech ten szczególny czas wypełniony
będzie zdrowiem, wzajemną
serdecznością, pogodą ducha
oraz wiarą w dobrą przyszłość.

Mirosław Suchoń
Poseł na Sejm RP

Mirosław Suchoń
Poseł na Sejm RP
kwiecień 2022
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Porozumienia w FCA Poland i FCA Powertrain

We Fiacie rosną płace
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Wesoły nam dzień dziś nastał, którego każdy z nas żądał...
Radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych,
w oparciu o głębię treści,
jakie niosą krzyż Chrystusa i Jego pusty grób,
a także pogody ducha oraz pokoju w sercach i na świecie
wszystkim członkom, sympatykom
oraz współpracownikom NSZZ „Solidarność”

w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
życzy
przewodniczący ZR Marek Bogusz

Rozważania
na wielkanocny czas

Pokój wam!
Zmartwychwstały Pan przychodząc do zamkniętych w Wieczerniku i zalęknionych swoich
uczniów przynosi im dar bardzo potrzebny – pokój. Wiele razy w Ewangelii zapewniał, że tylko
On może nam dać ten dar, którego nie potrafi
dać świat. Rzeczywiście odczuwamy w sercu
wielki smutek i niepewność z powodu tego, co
dzieje się blisko nas. Ręce, nogi i serce Jezusa były przebite, zranione, a On staje pośród
swoich uczniów i mówi „Pokój wam!”. Jezus
zwyciężył śmierć, grzech, szatana i wszelkie
zło objawiając potęgę zmartwychwstania. To
zostało zapisane w Ewangelii i poprzez wieki
potwierdzone przez niezliczonych świadków, że
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Pragniemy na tym fundamencie budować nasze życie
i z wiarą patrzeć w przyszłość.
Tegoroczne święta wielkanocne przeżywamy dotknięci cierpieniem niewinnych ludzi.
Patrzymy na poranione ciała i dusze narodu
ukraińskiego. Jesteśmy świadomi, że w wielu
częściach świata panuje niesprawiedliwość
i krzywda. Jako uczniowie Jezusa staramy
się pełnić uczynki miłosierdzia wobec duszy
i ciała. Uświadamiamy sobie, jak cenny jest
dar pokoju, którego świat dać nie może, który pochodzi od Chrystusa. Już przy Jego na-

Zmarła
Magda
Pawlik
Z głębokim
smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że
3 kwietnia 2022 r. zmarła Magdalena Pawlik,
po wprowadzeniu stanu wojennego jedna z czołowych postaci podziemnej „Solidarności” na
Podbeskidziu. Miała 65 lat.
Magdalena Pawlik urodziła się 10 listopada
1956 r. w Bielsku-Białej. W latach 1980-81
była szeregowym członkiem „Solidarności”
w Wojewódzkim Biurze Projektów „Śląsk”
w Bielsku-Białej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz
z mężem Adamem włączyła się w działal-

rodzinach aniołowie zwiastowali: „Chwała
na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli”.
Pragnę życzyć wszystkim szczerego otwarcia się na Jezusa, aby przyjąć dary, które On
przynosi. Wszyscy mogą współdziałać w budowaniu bardziej pokojowego świata: począwszy
od własnego serca, poprzez relacje w rodzinie,
społeczeństwie i środowisku, aż po relacje między narodami i między państwami.
Życzenia kieruję do ludzi pracy i ich bliskich.
Pozwólcie, że przywołam słowa Papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju:
„Praca jest nieodzownym czynnikiem budowania i zachowania pokoju. Jest ona wyrażaniem
siebie i swoich darów, ale także zaangażowania,
trudu, współpracy z innymi, bo zawsze pracuje
się z kimś lub dla kogoś. W tej wyraźnie społecznej perspektywie praca jest miejscem, w którym
uczymy się wnosić swój wkład na rzecz świata
bardziej przyjaznego i piękniejszego”.
Pragnę podziękować za każdy trud i ofiarę, która przyczynia się do budowania takiego
świata. Życzę wam i waszym bliskim, abyście
cieszyli się owocami swojej pracy i żyli w pokoju
z Bogiem i ludźmi. Jezus zapewnia nas w jednym z błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi” (Mt. 5, 9). Na tej drodze podążajmy za Zmartwychwstałym Chrystusem!

ks. prałat Józef Oleszko
diecezjalny duszpasterz ludzi pracy

ność opozycyjną na terenie Bielska-Białej.
W latach 1982-83 byli jednymi z czołowych
działaczy podziemnej Regionalnej Komisji
Wykonawczej „Trzeciego Szeregu” NSZZ
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie: Adam
był zastępcą szefa „TS” Jerzego Binkowskiego i głównym kolporterem biuletynu „Solidarność Podbeskidzia” (także drukował),
Magdalena zajmowała się sporządzaniem
matryc do druku biuletynu, sporadycznie także drukiem, jak również kontaktami z podziemną „Solidarnością” Regionu Mazowsze.
Oboje zostali aresztowani 17 października
1983 roku. Magdalena wyszła z aresztu po
dwóch, a Adam po 9 miesiącach. Postępowanie karne w ich sprawie zostało umorzone na
mocy amnestii.
Przez wiele lat Magdalena Pawlik, obok pracy zawodowej, zajmowała się wychowaniem
czwórki dzieci, a także opieką nad obłożnie

Wynagrodzenia pracowników bielskiego FCA
Powertrain Poland i tyskiego FCA Poland
wzrosną o ponad tysiąc złotych miesięcznie
w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy. Jest
to zagwarantowane w dwuletnim porozumieniu, podpisanym na początku kwietnia 2022
r. – po trzymiesięcznych negocjacjach – przez
Międzyzakładową Organizację Związkową
NSZZ „Solidarność” wspólnie z pozostałymi
związkami zawodowymi, działającymi w obu
polskich spółkach FCA.
Już w tym miesiącu płace pracowników produkcyjnych FCA Poland wzrosną o 747 zł miesięcznie, natomiast pozostałych o 627 zł. Składa
się na to wzrost od 1 marca 2022 r. stawek minimalnej płacy gwarantowanej o 438,13 zł miesięcznie (czyli 2,62 zł za godzinę, przy czym od
1 lipca 2022 r. wszyscy pracownicy przejdą na
stawki miesięczne), co razem z 18-proc. premią
oznacza wzrost wynagrodzeń o 517 zł miesięcznie oraz podniesienie od 15 kwietnia 2022 r.
pracownikom produkcyjnym o 230 zł dodatku produkcyjnego, w związku ze skróceniem
przerw w pracy (obecnie będą one wynosić 35
minut dziennie), zaś w przypadku pozostałych
pracowników (mających obecnie 20 minut przerwy) wprowadzenia specjalnego dodatku w wysokości 110 zł. Natomiast od 1 stycznia 2023 r.
płace w FCA Poland wzrosną o kolejne 6 proc.
płacy teoretycznej, czyli szacunkowo o jakieś
400 zł. Ponadto z najbliższym wynagrodzeniem
pracownicy FCA Poland otrzymają dwa bonusy
w łącznej wysokości 2104 zł. Będą to 1034 zł
jednorazowej nagrody, stanowiącej wyrównanie
podwyżek zbiorowych za styczeń i luty 2022 r.,
plus 1070 zł premii za wyniki w ubiegłym roku.
Natomiast w FCA Powertrain – ze względu
na niższe przeciętne wynagrodzenie, od którego procentowo ustalano podwyżki – obecnie
płace pracowników produkcyjnych rosną o 714
zł miesięcznie, natomiast pozostałych – o 594
zł. Składa się na to wzrost od 1 marca 2022
r. stawki minimalnej płacy gwarantowanej
o 428,32 zł miesięcznie (czyli 2,56 zł za godzinę – pamiętając, że od 1 lipca 2022 r. wszyscy
pracownicy przejdą na stawki miesięczne), co
razem z 13-proc. premią w tej spółce daje wzrost
wynagrodzeń o 484 zł miesięcznie plus od 15
kwietnia 2022 r. podniesiony zostaje o 230 zł
dodatek produkcyjny, zaś w przypadku pracowników, którzy go nie otrzymują, wprowadzony zostaje specjalny dodatek w wysokości
110 zł. Jednocześnie tak samo jak w Tychach
od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenia miesięczne w FCA Powertrain wzrosną o kolejne 6 proc.

chorym mężem Adamem, który zmarł w sierpniu 2018 r. Była też zaangażowana w wiele
przedsięwzięć kościelnych, m.in. uczestnicząc
w pracy grup i stowarzyszeń religijnych.
Za swą podziemną działalność Magdalena
Pawlik została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

płacy teoretycznej (czyli ok. 400 zł). Dodatkowo
z najbliższym wynagrodzeniem pracownicy dostaną dodatkowe 2008 zł w postaci dwóch bonusów: 968 zł jednorazowej nagrody, stanowiącej
wyrównanie podwyżek zbiorowych za styczeń
i luty, oraz 1040 zł premii za wyniki w 2021 r.
Począwszy od tego roku w obu spółkach zostanie wprowadzona premia CLPI (ang. Collective Local Performance Incentive) – płatna
w następnym (czyli od 2023) roku – na wzór
rozwiązań obowiązujących w innych zakładach
Stellantis. Jej wysokość jest ustalana na podstawie dość skomplikowanego wzoru, ale – przykładowo – w tym roku w polskich zakładach
sięgała 6 tys. zł.
Natomiast w przypadku uruchomienia systemu pracy 18/20 zmian – który w FCA Powertrain jest możliwy (choć niewprowadzony) od
kilku lat – pracownicy obu spółek otrzymują
dodatek za pracę w tym systemie w wysokości
12 proc. ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w momencie
wprowadzania systemu. W tym roku ustalono,
że będzie to 360 zł miesięcznie.
Porozumienie przewiduje także wydłużenie
okresu rozliczeniowego czasu pracy do sześciu
miesięcy oraz ustalenie (to już w aneksie do regulaminów pracy) limitu godzin nadliczbowych
– oczywiście płatnych – w latach 2022-23 na
384 godz. rocznie.
  
Dodajmy także, że dzięki negocjacyjnemu
wysiłkowi – głównie „Solidarności” – w lutym
i marcu udało się wywalczyć podwyżki płac także w innych fiatowskich spółkach: Fenice Poland, Avio Polska, ASK Poland i T.Erre Polska
(dawny Marpol). Podobne negocjacje wciąż są
prowadzone w spółkach Marelli Bielsko Biała Poland, Denso, FCA Services i Sirio Polska.

Pogrzeb śp. Magdaleny Pawlik odbył się
7 kwietnia w kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej na osiedlu
Karpackim. Obszerna świątynia była wypełniona po brzegi ludźmi, którzy chcieli wziąć
udział w ostatnim pożegnaniu Zmarłej. Wśród
nich była spora rzesza kapłanów i kleryków
z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie – kolegów diakona Macieja Pawlika, najmłodszego spośród czwórki dzieci Magdaleny
i Adama Pawlików. O tym, że żegnano osobę
niezwykłą, powszechnie szanowaną i lubianą,
świadczyć może blisko sto mszy świętych, zamówionych w trakcie pogrzebu w jej intencji.
Były wśród nich także msze od przyjaciół z podziemnego „Trzeciego Szeregu” oraz od podbeskidzkiej „Solidarności” Regionu Podbeskidzie.
Rodzinie, przyjaciołom i znajomym Zmarłej składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Trwa gigantyczna, ogólnopolska akcja pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Wśród organizatorów i koordynatorów takiej
pomocy nie mogło zabraknąć podbeskidzkiej
„Solidarności”.
W marcu do związkowych ośrodków w Spale i Jarnołtówku, w których przebywa obecnie
ponad 400 uchodźców (głównie kobiet i małych
dzieci), trafiły z Podbeskidzia 34 lodówki ufundowane przez organizacje związkowe z naszego
regionu (lista ofiarodawców poniżej). – Przekazaliśmy tam także około 300 kilogramów margaryny i innych produktów z bielskiego Bielmaru
oraz sporą ilość papci, ofiarowanych przez zarząd
Bielskich Zakładów Obuwia „Befado”. Trafiły
tam także pampersy, środki higieniczne i odzież,
dostarczona do naszych biur przez organizacje
zakładowe i osoby prywatne – mówi szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. Dodaje,
że związkowcy wspierają także uchodźców na
terenie naszego regionu. – Organizujemy pomoc
materialną, pomagamy w załatwianiu spraw formalnych, na przykład zdobywaniu peseli, ułatwiamy też kontakt z potencjalnymi pracodawcami
– dodaje Marek Bogusz.
Akcja pomocy wciąż trwa. Potrzeba przede
wszystkim środków czystości, higieny osobistej
i kosmetyków, pampersów, nowej odzieży damskiej i dziecięcej (przede wszystkim bielizny),
chemii gospodarczej, zabawek itp. Dary można przekazywać do biur podbeskidzkiej „Soli-

Lodówki, które trafiły do uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodku „Ziemowit” w Jarnołtówku, to
dar regionów Śląsko-Dąbrowskiego i Podbeskidzie.
(tysol.pl)

darności” w Bielsku-Białej (tel. 33 812 67 90),
Cieszynie (609 436 566), Oświęcimiu (506 194
984), Skoczowie (609 436 566) i Żywcu (603
769 965) – bezpośrednio lub poprzez zakładowe organizacje związkowe w godzinach pracy
poszczególnych biur lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Z kolei środki pieniężne prosimy przekazywać bezpośrednio na specjalne konto, utworzone
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”:
05 1020 1811 0000 0902 0138 8693 z dopiskiem
„Solidarność z Ukrainą”.
  
Fundatorami lodówek są zakładowe (lub
międzyzakładowe) organizacje NSZZ „Solidarność” działające przy Miejskim Zakładzie
Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, Nadleśnictwie Bielsko, Nadleśnictwie Jeleśnia, Tauron
Ciepło Sekcja Eksploatacji Bielsko-Biała, Żywiec Zdrój SA, Hutchinson Poland Sp. z o.o
Zakład w Bielsku-Białej, Grupie Żywiec SA,
ABB-Apena Bielsko-Biała, Przedsiębiorstwie
Górniczym „Silesia” Sp. z o.o Czechowice-Dziedzice, Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie, Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
w Rajczy, Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o Kęty, SEOYON E HWA Automotive Poland Sp. z o.o. Bażanowice, Cieszyńskim
Pogotowiu Ratunkowym, Aptiv Services Poland S.A. Jeleśnia, PPG Cieszyn SA, Domu
Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych
Bielsko-Biała, Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, a także „Solidarność” Pracowników Kultury Fizycznej i Sportu
BBOSiR Bielsko-Biała, Sekcja Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie
i Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Wobec przemocy i bezprawia
Mija 40. rocznica powołania Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym, działającego w Bielsku-Białej
w latach 1982-1989. Z pomocy Komitetu
– materialnej, prawnej i medycznej – korzystało około 150 rodzin osób więzionych lub w inny sposób represjonowanych
po wprowadzeniu stanu wojennego.
Z okazji tej rocznicy Zarząd Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” oraz Klub Inteligencji Katolickiej
w Bielsku Białej zapraszają w niedzielę 24
kwietnia o godz. 12.00 na mszę św. koncelebrowaną przez ks. Marka Studenskiego w kościele Opatrzności Bożej w Białej
w intencji podopiecznych i członków Biskupiego Komitetu Pomocy.
Z tej samej okazji w czwartek 28 kwietnia o godz. 17.00 w Książnicy Beskidzkiej
odbędzie się spotkanie wspomnieniowe,
połączone z prezentacją książki „Wobec
przemocy i bezprawia. Działalność członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w Biskupim Komitecie Pomocy
Uwięzionym i Internowanym”.

Co licealiści wiedzą o „Solidarności”
Jak się nazywał pochodzący z Gilowic koło
Żywca student polonistyki UJ, który zginął 7
maja 1977 roku w Krakowie w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach? Kim był Roman Walczak, główny organizator strajków
w Sierpniu’80 w Bielsku-Białej? Gdzie i kiedy odbyło się założycielskie zebranie podbeskidzkiej „Solidarności” w 1980 roku?
Jak się nazywał przewodniczący Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, skazany
w marcu 1982 roku na sześć lat pozbawienia wolności?
Odpowiedzi na te i ponad 40 podobnych
pytań musieli znać uczestnicy finału XI Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, który odbył się 17 marca w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Jego organizatorami od 2011 roku są
katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
i Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
– Pierwsze dziesięć edycji naszego konkursu
organizowaliśmy regularnie co roku. Natomiast
nad tą edycją konkursu ciążyło jakieś fatum: zrezygnowaliśmy z niego w ubiegłym roku z powodu szalejącej pandemii, a tegoroczny finał,
zaplanowany na początek lutego, musieliśmy

z tego samego powodu przesunąć na połowę
marca. W końcu jednak udało się nam spotkać
– mówi główny organizator konkursu Artur Kasprzykowski z IPN. – Finałowe pytania, jak co
roku, dotyczą wydarzeń z lat 1976-89, zarówno
w wymiarze ogólnopolskim, jak i regionalnym.
Chcemy, by licealiści poznawali historię zarówno tę książkową, jak i tę, którą tutaj współtworzyli ich rodzice i dziadkowie.
W finałowych zmaganiach wzięło udział 48
uczniów z dwudziestu szkół średnich z Bielska-Białej, Cieszyna, Kóz, Czechowic-Dziedzic i Żywca, którzy w grudniu ubiegłego roku
szczęśliwie przebrnęli przez szkolne eliminacje. Zwycięzcą finału został Konrad Niesyt z V
Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, a kolejne miejsca zajęli Zuzanna Janusz
z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach,
Małgorzata Gabzdyl z Zespołu Szkół im. Wł.
Szybińskiego w Cieszynie oraz Jakub Matejczuk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.
Laureaci, a także wszyscy uczestnicy i ich
opiekunowie otrzymali dyplomy i publikacje
książkowe, ufundowane przez IPN i „Solidarność”.

Zwycięzca XI Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego
„Solidarni” Konrad Niesyt
wraz ze swym nauczycielem
Jerzym Jędryką (na zdjęciu z
prawej) oraz organizatorem
konkursu Arturem Kasprzykowskim z IPN.

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.
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
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powiat bielski

Pomoc dla Ukrainy
Powiat Bielski mocno zaangażował się w dostarczenie pomocy Ukrainie, ale także samorządom ze
wschodu Polski, przez które uchodźcy docierają do naszego kraju. – Mimo wielkiego wysiłku, jaki
włożyliśmy we wsparcie do tej pory, cały czas potrzebna jest pomoc – mówi starosta bielski
Andrzej Płonka.
Transporty
z darami

Karetki na Wschód
Bielskie Pogotowie Ratunkowe nieodpłatnie przekazało dwie używane karetki na
Ukrainę. Jeden pojazd trafił
do Wielospecjalistycznego
Szpitala Intensywnej Terapii
w Kicmaniu w powiecie czerniowieckim. Wnętrze pojazdu
wypełniono środkami opatrunkowymi i apteczkami. Wśród
nich znalazły się m.in. opatrunki hemostatyczne, które służą
do hamowania dużych krwotoków, zagrażających życiu.

Kolejny transport z naszego regionu pojechał do partnerskiego regionu
czerniowieckiego.
wsparcia finansowego Europy.
Pomagamy, jak tylko potrafimy,
każdego dnia, i cieszę się, że do
wspólnej pomocy tak chętnie włączyli się również samorządowcy z
naszego partnerskiego powiatu
Rhein-Erft w Nadrenii Północnej-Westfalii. Kiedyś, 20 lat temu, za
naszym pośrednictwem, nasi niemieccy partnerzy nawiązali kontakt z powiatem kicmańskim na
Ukrainie. Teraz, także za naszym
pośrednictwem, na wschód trafią
dary z Niemiec. Łatwiej jest pomagać, gdy jest nas więcej.

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Transport z ponad 7,7 t
darów wyjechał z powiatu bielskiego na Ukrainę
do partnerskiego powiatu
w Czerniowcach, położonego w południowo-zachodniej części tego kraju. Powiat
bielski współpracuje z nim
już ponad 20 lat. Transport składał się z żywności,
środków higienicznych oraz
koców, śpiworów i materacy. Znalazło się tam również obuwie.
Tira udało się skompletować dzięki pomocy powiatów
z naszego regionu – pszczyńskiego, tarnogórskiego
i wodzisławskiego. Wsparcia
udzieliły także organizacje:
bielsko-żywiecki „Caritas”
oraz bielski oddział PCK.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe przekazało na Ukrainę dwie karetki.
Wszystko to dary od firm,
przedsiębiorców i mieszkańców regionu.
Drugi ambulans, załadowany m.in. dzięki wsparciu
jednej z niemieckich klinik,
został przekazany pracownikom szpitala pod Tarnopolem
na wschód od Lwowa. Ich karetkę zarekwirowało wojsko na
rzecz działań wojennych.

Na bieżące
wydatki
Z kolei 50 tys. zł pomocy powiat bielski przekaże
powiatowi przemyskiemu na
wschodniej granicy. To dotacja celowa na bieżące wydatki
związane z kryzysem uchodźczym, takie jak żywność czy

leki. Kwestia pomocy samorządom, położonym najbliżej
granicy polsko-ukraińskiej,
pojawiła się jakiś czas temu
podczas rozmów w Związku Powiatów Polskich. –
Przeanalizowaliśmy, które
powiaty mają najwięcej problemów w związku z napływem uchodźców z Ukrainy
i potrzebują największego
wsparcia z zewnątrz – wyjaśnia Andrzej Płonka, starosta bielski, a zarazem prezes
Związku Powiatów Polskich.
Uznano, że najprostszą i najszybszą formą pomocy będą
właśnie pieniądze.
– Jeśli szacujemy, że w powiecie bielskim mamy nawet 5
tysięcy uchodźców wojennych,
to w powiecie przemyskim

może ich być nawet 40 tysięcy. Problem w tym, że ci ludzie
nie chcą jechać dalej, wierząc,
że będą mogli wkrótce wrócić
do domów. Rozmawiałem ze
starostą przemyskim. Ukraińcy śpią praktycznie wszędzie:
w salach gimnastycznych, strażnicach i salkach katechetycznych – relacjonuje szef ZPP.

Wsparcie także
z Niemiec
Partnerski powiat niemiecki Rhein-Erft również wspiera powiat bielski w pomocy
udzielanej Ukrainie. Jak wyjaśnia starosta Andrzej Płonka,
partnerski samorząd z Nadrenii Północnej-Westfalii żywo
interesuje się wydarzeniami

W tej trudnej dla nas wszystkich
sytuacji, w kraju i regionie, cieszy,
że tak wiele osób i instytucji pomaga Ukraińcom, których sytuacja jest przecież o wiele gorsza.
Być może będzie nam jeszcze
trudniej, bo niektóre zapowiedzi
mówią o 8 mln uchodźców, jacy
mogą łącznie trafić do naszego
kraju. Jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin z pierwszej pomocy, ale nie poradzimy sobie bez
na Ukrainie oraz w Polsce,
która przyjęła dotychczas 2,5
mln uchodźców. – Są pełni
podziwu, widząc reakcję naszego społeczeństwa, sami
więc też chcą pomóc – mówi
starosta Płonka. Z Bergheim,
gdzie mieści się siedziba powiatu Rhein-Erft, z którym
powiat bielski współpracuje
od ponad 20 lat, wyjechał tir
załadowany lekami, środkami
opatrunkowymi i żywnością,
m.in. warzywami w puszkach,
mlekiem i wodą.
Z kolei na specjalne konto, uruchomione przez powiat
bielski, samorządowcy z powiatu Rhein-Erft przelali 50
tys. euro na wsparcie Ukraiń-

ców. – Jest to dla nas ogromna pomoc. Nasza rezerwa
kryzysowa, którą uruchomiliśmy, by pomagać uchodźcom,
szybko się kurczy, a przecież
podstawowych rzeczy, takich
jak żywność, środki higieniczne czy chemiczne, cały
czas brakuje – mówi starosta
Andrzej Płonka.
To niejedyne wsparcie
partnerskiego samorządu.
Niemcy zaproponowali przyjęcie u swoich rodzin ok. 100
osób. Prosili o przysłanie całych rodzin – matek z dziećmi
czy dziadkami. Miesiąc temu
nie udało się zorganizować
wyjazdu, nie było wtedy chętnych. (MF)

„Nie zna śmierci Pan żywota,
chociaż przeszedł przez jej wrota.
Rozerwała grobu pęta ręka święta, Alleluja!”

Niech radosne Alleluja będzie dla Państwa
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Państwu
w trudzie każdego dnia, a radość serca
w czasie zasłużonego odpoczynku.

kwiecień 2022

Jan Borowski

Andrzej Płonka

Przewodniczący Rady
Powiatu w Bielsku-Białej

Starosta Bielski
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Warsztaty wielkanocne

Foto: Mat. Miasto Szczyrk
Foto: Mat. GOK Jasienica

do posypywania głów w Środę
Popielcową, natomiast z pozostałej leszczyny i śliby gospodarze wyrabiali krzyżyki wtykane
pod pierwszą zaoraną skibę lub
w cztery rogi obejścia.
W Szczyrku przeprowadzony został cieszący się dużą
popularnością Konkurs Palm
Wielkanocnych. Pięknie przystrojone palmy, wykonane
w sposób kreatywny i oryginalny, zaprezentowano w Niedzielę Palmową w kościele
parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Wydarzenie to poprzedziły tematyczne warsztaty
tworzenia palm w Szczyrkowskim Centrum Kultury. Chętnych do udziału nie zabrakło,
bo tradycja ta kultywowana jest
od lat. Wśród uczestników ciekawych warsztatów byli również goście z Ukrainy.
Z kolei w Jaworzu w sobotę 2 kwietnia „Pod Goruszką”
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zorganizował Rodzinne Warsztaty Wielkanocne.
Warsztaty miały na celu rozpoczęcie przygotowań do Świąt
Wielkiej Nocy. Kreatywne
zajęcia nawiązały do tradycji
Śląska Cieszyńskiego. Uczestnicy wykonali regionalne wycinanki wielkanocne z papieru
kolorowego w formie kartek
pocztowych, pisanki wyklejane kolorową włóczką oraz tradycyjne palmy wielkanocne
z takich materiałów, jak kwiaty z krepiny, bukszpan, bazie,
i kolorowe wstążki.
W Chacie Międzyrzecze
filii w Międzyrzeczu Górnym
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jasienicy uczestnicy warsztatów wiosenno-wielkanocnych upletli piękne wianki. Zaś
w pracowni ceramicznej w ma-

zańcowickiej filii GOK w Jasienicy uczestnicy zajęć ulepili,
a następnie wypalili zające, króliki, kurki i jajka. Staną się one
ozdobą wielkanocnych stołów
uczestników warsztatów.
W przedświąteczną niedzielę został rozstrzygnięty
konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną. Jury, mile
zaskoczone pomysłowością
wykonawców oraz różnorodnością i oryginalnością technik
wykonania, dokonało oceny
30 prac. Najwyżej ocenioną
i zarazem ,,Pisanką Roku”

ogłoszono pracę wykonaną
zespołowo przez Filipa, Laurę

i Oliwię wraz z mamą Martą
Żydek. (RED)

Foto: Mat. GOK Jasienica

Foto: Mat. DK Kozy

„Bazą” palmy są gałęzie „śliby”
(derenia), dodajemy poza tym
drzewo graniate (trzmielinę pospolitą), żywotnik, kalinę, jemiołę, sosnę, bukszpan… wszystko
musi być zielone, z wyjątkiem
trzciny pospolitej rosnącej
w okolicach stawów rybnych.
„Cykl życia” bestwińskiej
palmy wcale nie kończy się
z chwilą jej poświęcenia. Popiół z opalania głowinek służy

Foto: Aneta Kwaśna/Mat. OPGJ

Jeszcze przed Niedzielą
Palmową Muzeum Regionalne w Bestwinie zorganizowało
warsztaty tworzenia tradycyjnych palm bestwińskich. Niedziela Męki Pańskiej, czyli
Niedziela Palmowa skłania do
przyjrzenia się palmom, które
same w sobie zawierają mnóstwo znaczeń. Palma bestwińska znacznie różni się od tych
widywanych w Jerozolimie i w
Rzymie – to właściwie bukiet
wielu składników dostępnych
w naszych zagajnikach, na łąkach i nad rzekami.
Od lat Andrzej Wojtyła w Muzeum Regionalnym
w Bestwinie prowadzi dla dzieci i młodzieży lekcje o palmie
wielkanocnej. Również w tym
roku najmłodsi mogli dowiedzieć się, że jałowiec odnosi się
do korony cierniowej, a gałązki
wierzbowe symbolizują szybko budzące się życie, niejako
„zmartwychwstające” po zimie.

Foto: Sławomir Lewczak/UG Bestwina

Ośrodki kultury w regionie
zorganizowały warsztaty
przypominające rękodzieło
związane z tradycjami wielkanocnymi.

Wydawca i skład: Medio Press Adam Kliś, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 29. Strona internetowa:
www.gazetabeskidzka.pl, e-mail: redakcja@gazetabeskidzka.pl. Redaktor Naczelny: Marcin Nikiel.
Z-ca Redaktora Naczelnego: Mirosław Łukaszuk. Redaguje: Zespół. Kontakt z redakcją: tel. 510-123-382.
Druk: Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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gmina czechowice-dziedzice

Park na osiedlu Barbara

Idealne miejsce do wypoczynku, rekreacji i zabawy

stał się z jednej strony atrakcyjnym elementem całego założenia parkowego, z drugiej
będzie mógł pełnić funkcję retencyjną.
W skład parku przylegającego do osiedla mieszkaniowego, na którym nie
brakuje rodzin z dziećmi,
wchodzą m.in. staw z pomostem i demontowaną na
okres zimy pływającą fontanną, place rekreacyjne, alejki
i ścieżki umożliwiające spacery i jazdę na rolkach, drzewa i zieleń niska oraz liczne
elementy małej architektury.
Na szybach, z których wykonana jest balustrada na molo,
zamontowano profesjonalne
naklejki zapobiegające wpadaniu na nie przez ptaki. Ponadto, wybudowano bezpieczne

Niech Święta
Wielkiej Nocy
staną się czasem
radosnego, wiosennego
nastroju, czasem
odrodzenia się wiary
w drugiego człowieka.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie
napełni wszystkich spokojem
i miłością.
Da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość.
Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych najlepsze życzenia
zdrowia i pogody ducha składają
Przewodniczący Rady
Miejskiej w CzechowicachDziedzicach

Damian Żelazny

kwiecień 2022

Burmistrz
Czechowic-Dziedzic

Marian Błachut

i nowoczesne place zabaw ze
zjeżdżalniami, trampolinami,
karuzelami, huśtawkami czy
rozmaitymi ściankami wspinaczkowymi – jeden typowo
dla dzieci młodszych, drugi
dla nieco starszych, trzeci zaś
w formie ulicznego parku treningowego. Pojawiła się też
górka z punktem widokowym.
Co istotne, wszystkie te
obiekty są ogólnodostępne,
a urządzenia, które zostały zainstalowane, wybrano po konsultacjach z mieszkańcami.
Na terenie parku wygospodarowano również przestrzeń
umożliwiającą organizację niewielkich imprez, ze stopniami
po dwóch stronach, które mogą
spełniać rolę miniwidowni.
Stworzenie atrakcyjnego
parku przy ul. Królowej Jadwi-

Marian Błachut,

gi wykonane zostało w ramach
projektu „Podniesienie jakości
życia mieszkańców poprzez
rozwój terenów zielonych
w Gminie Czechowice-Dziedzice”. Prócz inwestycji już
przeprowadzonej na osiedlu
Barbara objęto nim również
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Szwajcarskiej
Dolinie, wokół Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na realizację Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków
Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 7 mln zł. Ok.
2,3 mln zł z tej kwoty wsparły
właśnie budowę parku na os.
Barbara, a łącznie koszty realizacji zamknęły się na poziomie
ok. 4,3 mln zł. (UM)

burmistrz Czechowic-Dziedzic:
Planując rozwój miasta staramy
się pamiętać o wszystkich potrzebach, jakie ma dzisiaj nowoczesne społeczeństwo. Dlatego też

okres, kiedy jestem burmistrzem
Czechowic-Dziedzic, to czas rewitalizacji często zdegradowanych
terenów poprzemysłowych oraz
rozwoju miejsc przeznaczonych
pod rekreację i wypoczynek.
Na ten rok przypadła finalizacja budowy dwóch parków, powstających na przeciwległych
krańcach naszego miasta – na
osiedlu Barbara oraz w Szwajcarskiej Dolinie. Cieszę się, że
pomimo trudności spowodowanych przez dwa lata pandemii
koronawirusa, oba parki udało
się ostatecznie zrealizować, przy
znacznym wsparciu środków zewnętrznych.

Czechosławy rozdane
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ligota Sp. z o.o. –
w kategorii „Produkcja
i budownictwo” oraz Domus
Adam Chromik i Wspólnicy
Sp. J. – w kategorii „Handel i usługi”, to zwycięzcy
ostatniej, jedenastej edycji
Konkursu Czechosławów –
nagród przyznawanych firmom, które rozwijając własną
markę przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Czechowic-Dziedzic.
Tytuł honorowy Czechosława
przyznano Wiesławowi Pochopieniowi, przedsiębiorcy
i prezesowi Delegatury w Czechowicach-Dziedzicach Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach.
Statuetki Czechosława oraz
przyznawane przez Kapitułę
Konkursu Laury Umiejętności i Kompetencji Regionalnej
Izby Gospodarczej zostały rozdane na Gali Przedsiębiorczości, która odbyła się 2 kwietnia
w Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach.
Na Gali do rąk laureatów
trafiły również Laury Umiejętności i Kompetencji oraz statuetki Orła Piastów Śląskich,
przyznane przez Kapitułę Lau-

Laureaci Czechosławów z Honorowym Prezesem RIG w Katowicach
Tadeuszem Donocikiem, Burmistrzem Marianem Błachutem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Damianem Żelaznym.
rów RIG, oraz przyznawana
przez środowisko czechowickich przedsiębiorców nagroda
„Super Firma”.
Uroczyste przekazanie statuetek stało się możliwe teraz, po
dwóch latach od rozstrzygnięcia
Konkursu o Tytuł Czechosła-

wa 2020. Z powodu wybuchu
pandemii koronawirusa Gmina
Czechowice-Dziedzice zrezygnowała bowiem z organizacji uroczystości wiosną 2020
r., a w ciągu kolejnych dwóch
lat Konkurs, którego Kapitule
przewodzi burmistrz Czecho-

Fot: Mat. UM Czechowice-Dziedzice

Koncepcja parku o powierzchni ok. 1,5 ha na terenie
osiedla Barbara przygotowana
została przez Urząd Miejski
już w 2017 r. Zagospodarowano w ten sposób obszar
po znajdujących się tu przez
lata nieużytkach i zasypanym
zbiorniku wodnym, na obrzeżach którego urządzono nielegalne wysypisko śmieci.
Zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji budowy, zadbano o pozostawienie
istniejącej nasady drzew zagajnika brzozowego od strony kościoła św. Barbary,
dzięki czemu okolica szybciej nabierze parkowego charakteru. Inwestycja ma także
związek z uporządkowaniem
kwestii odprowadzania wód
z tzw. młynówki komorowicko-czechowickiej od strony
ul. Rumana. Częściowo odtworzony i zachowany staw

Foto: MN

Całe rodziny mogą korzystać już z nowocześnie zagospodarowanego terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego, który powstał przy
ulicy Królowej Jadwigi
w Czechowicach-Dziedzicach,
w bezpośrednim sąsiedztwie
osiedla mieszkaniowego.

Uhonorowani Srebrnym i Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

wic-Dziedzic Marian Błachut,
w ogóle się nie odbył.
Wyróżnienie w kategorii
„Handel i usługi” – w postaci
Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji – otrzymało
PUH BMX s.c. Hurtownia Rowerów. Podczas posiedzenia
kapituły konkursu, na wniosek
członków czechowickiej delegatury RIG, postanowiono
nagrodzić Złotymi Laurami
Umiejętności i Kompetencji
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach następujące podmioty: 3CARGO Sp. z o.o. Sp.
komandytowa oraz PPUH Wiola Wiesław Ciaciura.
Uroczystą Galę uświetnił
koncert Zespołu Śpiewaków
Miasta Katowice „Camerata
Silesia” pod dyrekcją Anny
Szostak-Myrczek. Ze względu na trwającą w Ukrainie
wojnę, walczącemu narodowi ukraińskiemu oddano hołd
zapierającym dech w piersiach wykonaniem monumentalnej pieśni „A Ukrainian
Prayer”. Nie był to jedyny
ukraiński akcent artystyczny.
Wcześniej zgromadzonej publiczności zaprezentowały się
ukraińskie artystki, zmuszone
do ucieczki z własnego kraju
przed wojną. (UM)
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gmina bestwina

Będzie sala i chodnik

Zagrali najmłodsi
Puchar Prezesa LKS Przełom był stawką rozegranego
w Kaniowie turnieju piłkarskiego w kategorii żaków.

Rozstrzygnięte zostały przetargi na dwie duże inwestycje, które zrealizowane
zostaną w najbliższych miesiącach.
Rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej przy
szkole w Janowicach, które nastąpi już w maju, to
inwestycja długo wyczekiwana. Obiekt sportowy posłuży zwłaszcza uczniom
janowickiej placówki, którzy
będą mogli w komfortowych
warunkach uczestniczyć
w zajęciach wychowania fizycznego. O ile tylko prace przebiegać będą zgodnie
z planem, stanie się to faktem
w połowie przyszłego roku.
Nowy obiekt powstanie obok
dotychczasowej sali gimnastycznej. W budynku o wymiarach 21x32 m znajdzie się
również zaplecze z częścią
szatniowo-sanitarną, a także przewiązka łącząca go
ze szkołą.
Na budowę sali Gmina Bestwina pozyskała wcześniej
dofinansowanie w wysokości
5 mln zł z rządowego programu w ramach Polskiego Ładu.
Pozostałą kwotę, a jest to ok.

2 mln zł, będzie musiała dołożyć z innych źródeł – środków własnych bądź kolejnych
zewnętrznych, o które zabiega
wójt Artur Beniowski.
Dalszą poprawę bezpieczeństwa drogowego, ze
szczególnym uwzględnieniem pieszych, przewiduje
z kolei wykonanie kolejnego
odcinka chodnika wzdłuż ulicy Witosa. Mowa o fragmencie długości ponad 1 km od
ronda w Bestwinie w kierunku Kaniowa. Inwestycja przewiduje przebudowę chodnika
poprzez wymianę nawierzchni, wykonanie kanalizacji
deszczowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi. Mając na
uwadze to, że w poprzednich
latach prace przy ul. Witosa
były już nieco dalej wykonywane, wkrótce rozpoczynające się zadanie dopełni
utworzenie komfortowego
ciągu dla pieszych wzdłuż
ruchliwej drogi.
Wartość inwestycji po
przetargu to 2,1 mln zł, na co
składa się rządowe dofinansowanie na poziomie 1,3 mln
zł oraz środki własne Gminy.
Zakończenie prac szacuje się
na wrzesień br. (MA)

Jesteśmy już bardzo blisko
rozpoczęcia kolejnych ważnych inwestycji, których
realizację nasi mieszkańcy
odczują. Nowa sala to następstwo naszych nieustających starań o poprawę
bazy pod kątem sportu i
rekreacji na terenie całej
gminy. Obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia
potrzebują janowickie dzieci i młodzież, to element
dbałości o ich prawidłowy
i wszechstronny rozwój. Z
kolei w przypadku chodnika
nikogo przekonywać chyba
nie trzeba o konieczności
ciągłego inwestowania.
Samochodów porusza się
dziś na tyle dużo, że systematyczne podnoszenie
bezpieczeństwa to nasz
obowiązek.
Ważne jest, że oba zadania
zostały dobrze oszacowane. Przyjęte kosztorysy
nie różnią się znacząco od
ostatecznych rozstrzygnięć
w procedurze przetargowej,
dzięki czemu będziemy mogli przeprowadzić inwestycje w sposób optymalny.

W stawce turniejowej,
prócz pełniącego rolę gospodarza zespołu LKS Przełom,
rywalizowali rówieśnicy Sportlandii Hecznarowice, Strefy Football Bronów, BAPN
Słowiana Łodygowice oraz
UMKS Trójki Czechowice-Dziedzice. To kaniowianie
z najskuteczniejszym strzelcem
Miłoszem Zającem osiągnęli
jednak najlepsze wyniki, odbierając trofeum z rąk prezesa
Grzegorza Wieczorka. Podium
uzupełniły żaki z Hecznarowic
i Czechowic.
Podkreślono, że prócz
aspektu sportowego – nad
tym czuwał trener koordynator Mariusz Cupriak – liczyła
się integracja i wspólna zabawa, prowadzące do podnoszenia umiejętności piłkarskich
i nawyków ruchowych. (RED)

Arcydzieła
modelarzy
Modelarze z sekcji „Samuraj”, działającej
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie, z powodzeniem rozsławili gminę daleko
poza jej granicami.
Stało się to podczas odbywającego się
w pierwszych dniach kwietnia Festiwalu Modeli Kartonowych w Redzie. Reprezentanci
bestwińskiego Samuraja stanęli na wysokości
zadania. Sylwester Kluczny zdobył 1. i 2. miejsce, odpowiednio za modele samolotu morane
soulnier i rakiety „Energia”. Również na podium zameldowali się Patryk Maga – 2. miejsce za model okrętu podwodnego scorpene oraz
Wiktor Kluczny – 3. miejsce za model pojazdu
opancerzonego. Wyróżnienie otrzymał zaś Szymon Świerad za model wojowniczego samuraja.
Trzydniowemu wydarzeniu w Redzie towarzyszyły warsztaty modelarskie, które przyciągnęły tłumnie zwłaszcza młodych mieszkańców
nadmorskiej miejscowości. Podziwiać było co,
bo aż przeszło trzysta modeli kartonowych wykonanych przez modelarzy z całej Polski. (RED)

Szymon Świerad z dyplomem za model wojowniczego
samuraja.

Pojazd Sdkfz 232 Wiktora Klucznego.

Chrystus zmartwychwstał!
Niech radość Wielkanocy napełni
nasze serca nadzieją i obfitością łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Serdeczne życzenia szczęśliwego
przeżywania świątecznych dni
składają
Przewodniczacy Rady
Gminy Bestwina
Jerzy Stanclik
www.gazetabeskidzka.pl
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Zdjęcia: Mat. UG Bestwina

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

dziewcząt. – Praktycznie nie
ma miesiąca, w którym w naszej gminie nie odbywałyby się rozgrywki sportowe
z udziałem tutejszych klubów.
Zawsze są to zmagania, które
dają młodym adeptom wiele
satysfakcji – przyznaje wójt
Artur Beniowski, przyglądający się rozgrywkom w roli kibica.

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Foto: Marcin Nikiel

W ostatnią niedzielę marca hala w Kaniowie wypełniła się zawodnikami z rocznika
2013 i młodszymi, nie zabrakło w tym gronie także coraz
chętniej grających w piłkę

Nowy chodnik z centrum Bestwiny w stronę Kaniowa poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym ruchliwym miejscu.

BESKIDZKA

Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski
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EDUKACJA

Dobry wybór dla uczniów
Połączenie edukacji ze sportem na wysokim poziomie zapewnia Szkoła Mistrzostwa Sportowego BTS
Rekord, mieszcząca się w Bielsku-Białej. – Nasza placówka ma już wypracowaną renomę. Dzieje się tak
dlatego, bo stworzyliśmy na przestrzeni lat optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży – mówi Janusz Szymura, prezes BTS Rekord, organu prowadzącego SMS.

Znakomite wyniki młodzieży Rekordu to scenariusz doskonale znany. Mistrzostwo Polski w futsalu świętowali nie tak dawno reprezentanci drużyny
do lat 19.
I rzeczywiście, nie ma takiego sportowego roku, w którym
reprezentanci szkoły w biało-zielonych barwach Rekordu
nie zdobywaliby medali. Dotyczy to przede wszystkim zmagań halowych, by wspomnieć
ostatni spektakularny sukces
w postaci złotego medalu drużyny do lat 19. Nie do przece-

Szkoła zlokalizowana przy ulicy Startowej w Cygańskim Lesie to nowoczesna i dobrze zorganizowana placówka, która posiada znakomitą bazę
edukacyjno-sportową.

kwiecień 2022

nienia jest fakt, że mistrzostwo
zdobyli uczniowie, którzy
wcześniej po miano najlepszych
w kraju sięgali jako zawodnicy
w młodszych kategoriach wiekowych.
Również jednak piłkarze
i piłkarki szkolący się w Cygańskim Lesie notują coraz bardziej wartościowe osiągnięcia.

Przykłady? Choćby niedawny
historyczny awans młodzieży
Rekordu na szczebel ogólnopolski, a więc odpowiednio do
Centralnej Ligi Juniorów w kategorii wiekowej do lat 15 oraz
Centralnej Ligi Juniorek poniżej 17. roku życia. – To bardzo
wymierne potwierdzenie, że
szkolenie, które prowadzimy
daje efekty. Długofalowa praca naszych doświadczonych trenerów prowadzi do sukcesów,
a to wskazuje na właściwie obrany kierunek łączący szkołę
z klubem – wyjaśnia Jarosław
Krzystolik, wicedyrektor ds.
sportowych w SMS Rekord.
Sport, choć niezwykle ważny w funkcjonowaniu szkoły,
nie mógłby dawać oczekiwanych efektów, gdyby nie jego
wyważona korelacja z edukacją. – Stawiamy na sport
i mamy świadomość, jak jest
to istotne dla samych uczniów
oraz rodziców, którzy decydują

Zdjęcia: Mat. BTS Rekord

Wielu rodziców stanie już
wkrótce przed często trudnym
wyborem znalezienia miejsca
kształcenia dla swoich dzieci
w kolejnym roku szkolnym.
Propozycją, która bardzo umiejętnie łączy rozwój edukacyjny z poprawianiem sportowych
zdolności, jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Jej specyfikę
w dobrym tego słowa znaczeniu, w połączeniu z odpowiednią jakością, zapewnia ścisły
związek bielskiej placówki
z klubem BTS Rekord, który
od lat jest prawdziwą kuźnią
talentów. – Niewątpliwie jest
to nasz istotny atut. Co roku
cieszymy się z medalowych
zdobyczy, wielu zwycięstw
w rozgrywkach piłkarskich
i futsalowych, ale również kolejnych wychowanków, trafiających do naszych drużyn
seniorskich bądź innych uznanych klubów – zauważa prezes
Janusz Szymura.

Społeczność skupiona wokół Rekordu, a opierająca się o Szkołę Mistrzostwa
Sportowego z prawdziwego zdarzenia, systematycznie się powiększa.

Piłkarki Rekordu w obecnym sezonie po raz pierwszy w historii klubu występują w elitarnych rozgrywkach kobiecej Ekstraligi.
się na posłanie swoich dzieci
właśnie do naszej szkoły. Edukacji jednak nie zaniedbujemy
– podkreśla dyrektor placówki
Anita Gańczarczyk. Przypomina, że uczniowie SMS osiągają
wysokie wskaźniki egzaminów
w odniesieniu choćby do tych
z województwa śląskiego,
a na uwagę zasługują również
stuprocentowo zdane matury
w ub.roku.
Do placówki przy ulicy
Startowej uczęszcza aktualnie już ponad 200 uczniów.
To sporo jak na stosunkowo
niedużą szkołę, ale właściwa
organizacja procesu edukacyjnego oraz szkoleniowego
gwarantuje dzieciom i młodzieży warunki na odpowiednim poziomie. Cały kompleks
Centrum Sportu Rekord składa
się z trzech boisk piłkarskich
ze sztuczną nawierzchnią
o różnych wymiarach, pełnowymiarowego boiska trawiastego, hali sportowej, siłowni
oraz salki na potrzeby zajęć
fitness. Uczniowie korzystają
także z dobrze wyposażonych
multimedialnych sal lekcyjnych, biblioteki, stołówki oraz
zaplecza z szatniami. Ci z nieco dalszych zakątków liczyć
mogą poza tym na zakwate-

rowanie w internacie, gdzie
zapewniona jest całodobowa
opieka pedagogiczna.
Wszystko to o tyle warte
jest podkreślenia, że trwa nabór na rok szkolny 2022/2023.
Obejmuje klasy piłkarsko-futsalowe szkoły podstawowej,
począwszy od piątej i uzupełniające dla klas VI-VIII, aż
po liceum w poszczególnych
rocznikach. Pod uwagę przy
ocenie kandydatek i kandydatów brane będą zarówno
zaplanowane w maju testy
sprawnościowe, jak i uzyskiwane dotychczas wyniki w nauce. – Każdego roku w okresie
naborowym więcej jest chętnych niż faktycznych możliwości ich przyjęcia w poczet
uczniów z naszej strony. Ci,
którzy dołączają do społeczności Rekordu, czują się w niej
dobrze, cenią sobie panującą
tu atmosferę i to, że mogą się
bez przeszkód realizować – dopowiada prezes Szymura. (MA)

www.sms.rekord.com.pl
www.facebook.com/SMS.Rekord

www.gazetabeskidzka.pl

gazeta

Gmina Jasienica

BESKIDZKA

Trwają już prace ziemne,
wylewane są fundamenty.
Zgodnie z harmonogramem
budynek będzie gotowy jesienią 2023 r. – Społeczność
Łazów czeka na takie miejsce, w którym będzie mogła
się spotykać, tutejsze organizacje społeczne będą mogły
się zbierać i wspólnie działać.
Nowy obiekt posłuży nie tylko
jako strażnica OSP – wyjaśnia
wójt Janusz Pierzyna.
Początkowo rozważano pomysł modernizacji istniejącej
strażnicy, aby poprawić warunki przygotowań i wyruszania do
akcji bojowych jednostki OSP.
Szybko jednak uznano, że sam
budynek jest w zbyt złym stanie
technicznym, nie ma też możliwości, aby go funkcjonalnie
przebudować. Tym bardziej, że
od razu pomyślano o stworzeniu miejsca, z którego mogłaby
szerzej korzystać społeczność
Łazów. Dziś takiego miejsca
tam nie ma.
W ostatnich latach zbudowano bądź zmodernizowano
w różnych sołectwach gminy podobne wielofunkcyjne
obiekty – w Grodźcu od podstaw, w Wieszczętach zmodernizowano istniejący obiekt,
a w Mazańcowicach strażnicę znacznie rozbudowano.
W każdym z tych przypadków obok miejsca dla straży
pożarnej istnieje obecnie duża
sala spotkań z niezbędnym zapleczem kuchennym.
Podobnie będzie w Łazach,
a dla nowej budowli znaleziono działkę obok szkoły. Budynek będzie pozbawiony

Foto: Mat. UG Jasienica.

Ruszyła budowa długo oczekiwanej nowej strażnicy OSP Łazy. Jednocześnie budynek służył będzie
jako miejsce spotkań całej społeczności sołectwa.

Budynek nowej strażnicy wraz z częścią wielofunkcyjną powstaje w centrum miejscowości.
barier architektonicznych,
zbudowana zostanie bowiem
winda. Część dla OSP zlokalizowana zostanie na parterze.
Tutaj przewidziano dwa miejsca garażowe i rozbudowane
zaplecze, służące druhom zarówno do przygotowań do
akcji, jak i prowadzenia działalności szkoleniowej.
Z kolei duża widowiskowa sala spotkań z odpowiednim zapleczem powstanie na
pierwszym piętrze. Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna,
właśnie tutaj będą działać organizacje społeczne z Łazów,
jak Koło Gospodyń Wiejskich,
tu będzie przyjmował sołtys
i zbierała się Rada Sołecka. –
Nowy budynek stanie się więc
miejscem integracji całej tutejszej społeczności. Salę zaprojektowano na tyle dużą, aby
bez przeszkód mogły się tu odbywać ważne dla wszystkich
zebrania wiejskie – dodaje.
Koszt inwestycji wynosi
6 042 802,90 zł, w całości zostanie pokryty z budżetu Gminy Jasienica. (UGJ)

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

W każdej z naszych miejscowości – zarówno tych dużych,
jak i w tych mniejszych – licznie działają różnego rodzaju
organizacje i stowarzyszenia,
skupiające wokół siebie duże
grupy mieszkańców tych sołectw. Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich
należą do najpopularniejszych
i najbardziej aktywnych, ale są
wśród nich również organizacje
seniorów, sportowe, artystyczne, historyczne.
To właśnie z myślą o ich swobodnej działalności od wielu lat

w każdym z tych sołectw tworzymy wielofunkcyjne obiekty,
w których różne grupy mogą się
zbierać i angażować w ciekawe i
ważne lokalne przedsięwzięcia,
a mieszkańcy mogą się spotkać
i porozmawiać o ważnych dla
ich społeczności sprawach. Nie
zawsze oznacza to konieczność
wybudowania całkowicie nowego obiektu, czasami wystarcza
modernizacja czy rozbudowa.
Tylko w ostatnim okresie w ten
sposób do dyspozycji lokalnych
społeczności oddaliśmy nowe,
rozbudowane lub zmodernizowane obiekty m.in. w Wieszczętach, Mazańcowicach, Świętoszówce, Grodźcu, a wcześniej
w Bierach, Bielowicku, Roztropicach, Międzyrzeczu Górnym i
Międzyrzeczu Dolnym. Wkrótce
chcemy stworzyć takie wielofunkcyjne miejsce w Landeku
na bazie tamtejszej strażnicy.
Zależy nam, aby nasze straże
miały dobre warunki do działań bojowych, a miejscowe społeczności miejsce do wzajemnej
integracji.

Powstaje droga
do Strefy
Sprzyjająca aura sprawiła,
że prace przy budowie drogi
do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej posuwają się do przodu.
Przypomnijmy, na wysokości południowego sięgacza Strefy powstaje druga droga, która
umożliwi dojazd od przebudowywanej właśnie drogi Rudzica-Międzyrzecze. – Budowa
drogi była planowana od dawna. Teraz wzrasta ruch na terenie Strefy, jest tam coraz więcej
inwestorów, powstają nowe zakłady. Toteż zadecydowaliśmy
o wybudowaniu drugiej drogi
właśnie teraz – wyjaśnia wójt
gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Na budowę wójt pozyskał 4,2 mln zł dofinansowania
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ostatecznie
koszt po rozstrzygnięciu przetargu wyniesie 3,979 mln zł.
Po wyborze wykonawcy
prace ruszyły jeszcze jesienią.
– Korzystając ze sprzyjającej
aury i stosunkowo łagodnej

zimy ekipy budowlane wykonały prace, które znacząco
posunęły inwestycję do przodu
– wyjaśnia wójt. Do tej pory
wykonano znaczącą część robót ziemnych, aktualnie trwają
też prace przy budowie kanalizacji odwadniającej pas drogowy.
Odcinek nowej drogi od
sięgacza do drogi Rudzica-Międzyrzecze liczy 620 m
długości i ma szerokość 7 m.
Wzdłuż jezdni na całej długości powstaje chodnik, a po
przeciwnej stronie utwardzone
pobocze. Nad potokiem, jarami
i ciekami wodnymi, powstaną
przepusty. Z kolei obecnie budowana kanalizacja deszczowa
i częściowo umocnione rowy
pozwolą na bezpieczne odprowadzanie wody podczas intensywnych deszczy. W zakresie
prac przewidziano również
kanał technologiczny na długości ok. 630 m oraz oświetlenie uliczne. Droga będzie
gotowa do października tego
roku. (UGJ)

Foto: Mat. UG Jasienica.
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Prace ziemne przy budowie drogi do Strefy osiągnęły zaawansowany etap.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie napełni Nas
pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzą
Przewodniczący Rady
Gminy Jasienica
Czesław Machalica

www.gazetabeskidzka.pl

Wójt Gminy Jasienica
Janusz Pierzyna
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gmina jaworze

Majówka i inne
atrakcje
Koniec obostrzeń pandemicznych to świetna okazja,
aby po dwuletniej przerwie
wznowić cykl popularnych
wśród mieszkańców imprez
plenerowych. – Zaczynamy
od rajdu rowerowego i Jaworzańskiej Majówki, choć
trochę inaczej niż dotychczas
– mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.
Najważniejszą zmianą związaną z Jaworzańską
Majówką jest jej termin – nie
pierwszy, ale ostatni weekend
maja. – Już w 2020 r. planowaliśmy zorganizować majówkę w tym późniejszym
okresie. Powód jest oczywisty: na początku maja zbyt
często aura była zimna i deszczowa. Jak się też okazało,
wielu mieszkańców w długi
majowy weekend wyjeżdżało i nie mogło z tego powodu uczestniczyć w naszym
jaworzańskim święcie – wyjaśnia wójt.
Impreza zostanie połączona z Jaworzańskim
Dniem Dziecka w ten spo-

Wielki powrót budżetu

sób, że atrakcje majówki
zaplanowano na sobotę 28
maja, zaś dnia dziecka – na
niedzielę 29 maja. Na majówce w amfiteatrze o godz.
20 wystąpi zespół Kwiat Jabłoni, wcześniej, o 16 Eclipse Band, a o 18 Paweł
Mikler z zespołem.
Wcześniej, w sobotę 14
maja, zostanie zorganizowany Rodzinny Rajd Rowerowy. Ale atrakcji nie zabraknie
także później. W czasie wakacji wraca – choć może
w nieco zmienionej formule
– Kino Letnie, a więc wspólne weekendowe oglądanie filmów na świeżym powietrzu
w amfiteatrze. A Jaworzański
Wrzesień zaplanowany został
na weekend 10 i 11 września,
tradycyjnie z Jaworzańskimi
Dożynkami. – Szczegóły imprez dogrywamy. Mam nadzieję, że kolejne wydarzenia
staną się dobrą okazją do spotkania się z tymi sąsiadami,
których przez długie miesiące nie widzieliśmy – dodaje
Radosław Ostałkiewicz. (Łu)

Zaraz po Świętach będzie wiadomo, które projekty inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców uzyskają
dofinansowanie z funduszu budżetu obywatelskiego. Ale już teraz wiadomo, jakie będą realizowane
pomysły nieinwestycyjne.
Projekty „miękkie” – rozstrzygnięte:
 Jaworze Gra! – cykl integracyjnych warsztatów i spotkań z grami
planszowymi, figurkowymi oraz RPG
 Chcemy ratować! – szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy wraz z zakupem sprzętu szkoleniowego
 Jaworzański Festiwal Młodzieży – kontynuacja imprez organizowanych w poprzednich latach przez Młodzieżową Radę Gminy
 Budowanie i rozwijanie wsparcia edukacyjnego, rehabilitacyjnego i
rekreacyjnego seniorów płci obojga zamieszkujących Gminę Jaworze –
warsztaty dla grupy słuchaczy Jaworzańskiego Uniwersytetu III Wieku
 V Podbeskidzki Zlot Miłośników Fantastyki „Funcon” – spotkania z
fantastyką, gry, turnieje, warsztaty modelarskie i spotkania autorskie
z pisarzami oraz osobistościami kultury

Bardzo popularny wśród
mieszkańców i jeden z pierwszych wprowadzonych w regionie jaworzański budżet
obywatelski wrócił po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią. Pula do

Radosław
Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Foto: Mat. OPGJ

Zainteresowanie, jakim cieszy się
budżet obywatelski – i to zarówno wśród zgłaszanych projektów,
jak i głosujących – tylko potwierdza duże zaangażowanie naszych

podziału została też powiększona – ze 150 tys. w 2019 r.
do 250 tys. teraz. Zmieniono
też trochę zasady, bo 200 tys.
zł przeznaczono na pomysły
inwestycyjne, a 50 tys. na
tzw. projekty miękkie, a więc

mieszkańców w życie społeczne.
Liczne organizacje na terenie
gminy czy też grupy obywateli,
skupione wokół spraw im bliskich, to nasza codzienność. Ich
działalność bardzo przyczynia się
zarówno do podniesienia jakości
życia w Jaworzu, jak i do integracji całej społeczności.
Po efektach pięciu edycji wyraźnie widać, że projekty właśnie te
dwa zadania – poprawy stanu
posiadania, jak i integracji mieszkańców wokół wspólnych spraw
– doskonale łączą. Dlatego cieszę
się, że po niepewnościach dwóch
lat pandemii możemy wrócić do
finansowania najciekawszych
pomysłów na poprawę życia w
naszej miejscowości.

obejmujące organizację różnego rodzaju wydarzeń czy
podniesienia umiejętności.
I w tej drugiej grupie konkurs został już rozstrzygnięty.
Jak wyjaśnia wójt Radosław
Ostałkiewicz, w tym wypadku
zgłoszono po jednym projekcie lub nie przekroczono puli
środków przewidzianych na

daną kategorię. Tym samym
projekty otrzymają finansowanie.
Rywalizacja za to cały czas
toczy się w grupie „inwestycyjnej”, gdzie zgłoszono pięć
projektów. Pieniądze będą do
podziału, bowiem projekty nie
mogły przekraczać wartości
70 tys. zł. (Łu)

Projekty inwestycyjne
– głosowanie trwa do 18 kwietnia:
 Słonecznie, ale bezpiecznie – wykonanie wiaty zacieniającej miejsce
odpoczynku uczniów na boisku szkolnym przyległym do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu, wartość 75 tys. zł
 Nowoczesna Edukacja Przedszkolaka z monitorem interaktywnym –
dwa urządzenia w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1, wartość
16 900 zł
 Modernizacja i doposażenie miejsca piknikowego oraz dostosowanie
pomieszczenia socjalnego przez GKS Czarni Jaworze, wartość 57 160 zł
 Jestem bezpieczny na drodze – mobilne miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z pomocą dydaktyczną przy
nauce przepisów ruchu drogowego i zasad poprawnego zachowania się
uczestników ruchu na drodze, wartość 47 797,80 zł
 Bezpieczny i atrakcyjny ogród przedszkolny – zakup i montaż urządzenia ogrodowego „statku z panelem edukacyjnym” wraz z pracami
towarzyszącymi na placu zabaw Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2, wartość 74 684,59 zł

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
zagości w naszych sercach i napełni
Wszystkich spokojem, wiarą,
Bożą radością i mocą.

kwiecień 2022

Zbigniew Putek

Radosław Ostałkiewicz

Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze

Wójt Gminy Jaworze

www.gazetabeskidzka.pl

gazeta

Gmina kozy

BESKIDZKA

13

Ważna inwestycja w sport
Trwa budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Kozach. Nowoczesny obiekt
służył będzie po zakończeniu inwestycji wszystkim mieszkańcom.

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:
Foto: Mat. UG Kozy

Postępująca inwestycja cieszy
oko i z pełnym przekonaniem
mogę to powiedzieć nie tylko
jako wójt, ale przede wszystkim mieszkaniec gminy. Nowa
hala jest w Kozach potrzebna.
Chcemy się rozwijać, zapewniać
możliwie najlepsze warunki dla
naszej społeczności, a tej przecież na przestrzeni ostatnich lat
przybyło. Z hali korzystać będą
uczniowie, więc jest to nic innego, jak inwestowanie w prawidłowe wychowanie młodego
pokolenia. Obiekt ma jednak w
swoim założeniu tętnić życiem
przez cały dzień, stąd jego planowana dostępność również dla
mieszkańców. Nie mam żadnych
wątpliwości, że doskonale spełni swoją funkcję.

Już od kilku miesięcy hala
powstaje zgodnie z harmonogramem przy ulicy Przeczni,
w bezpośrednim sąsiedztwie
Szkoły Podstawowej nr 2. Bliskość tej placówki ma wpływ
na charakter inwestycji, będzie
ona bowiem połączona z halą
specjalną przewiązką na wysokości pierwszego piętra, co zagwarantuje wygodne przejście
bez konieczności wychodzenia
na zewnątrz. – Główne prace
w tym zakresie zrealizowane
zostaną celowo w okresie wakacyjnym. Uczniowie nie będą
wówczas przebywali w szkole,
dzięki czemu możliwe będzie
wykonanie robót związanych
choćby z wyburzeniem jednej
ze ścian – mówi Marcin Lasek,
zastępca wójta gminy Kozy.
Nowoczesna hala sportowa będzie miała około 2100
mkw. powierzchni użytkowej.
Wyposażona zostanie przede
wszystkim w pełnowymiarowe boisko o wymiarach 40x20
m, w budynku znajdą się po-

nadto pomieszczenia służące
na zajęcia fitness oraz niezbędne zaplecze szatniowe,
socjalne i techniczne. Montaż
windy zapewni dostosowanie
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zaś rozgrywkom sportowym będzie można
przyglądać się z widowni, która pomieści 200 osób.
Gmina czyni zarazem starania, aby przy okazji tej ważnej
inwestycji sportowej zagospodarować teren wokół hali. Prócz
wykonania znacznej liczby
miejsc parkingowych, gruntownie zmodernizowane zostanie przyszkolne boisko do
koszykówki. Dotychczasową
nawierzchnię asfaltową, mocno już wysłużoną i naprawianą
w poprzednich latach, zastąpi podłoże w pełni bezpieczne
dla użytkowników. – Kluczowe
będą tu możliwości finansowe.
Zabiegamy o środki zewnętrzne i dołożymy wszelkich starań,
aby boisko, które jest ogólnodostępne dla naszych mieszkańców

zyskało właśnie teraz nowe oblicze – dodaje wicewójt.
Przypomnijmy, że istotną
część funduszy, stanowiącą
niemal 50 procent wartości
zadania, Gmina pozyskała
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, korzystanie z obiektu będzie możliwe
najpóźniej od września roku
szkolnego 2023/2024. (MA)

Biegowy jubileusz
Na sobotę 4 czerwca 2022 r.
zaplanowany został XX Bieg
Górski na Hrobaczą Łąkę.
Prowadzone są już zapisy
osób chętnych do udziału
w wydarzeniu.

Foto: Mat. CSW w Kozach

Bieg w Kozach cieszy się
od lat dużą popularnością,
a setki uczestników stających
na starcie tylko to potwierdza-

ją. Nic w tym jednak dziwnego, bo trasa z jednej strony
jest wymagająca, z drugiej
przebiega malowniczymi terenami. Wpisuje się to dobrze
w popularyzację zdrowego
stylu życia i najbardziej dostępnych form aktywności
wraz z promocją gminy Kozy
oraz walorów turystycznych
rejonu Beskidów.

www.gazetabeskidzka.pl

Nadchodząca edycja zawodów, a będzie ona jubileuszową, to dystans 14,6 km
przy sumie przewyższeń wynoszącej 857 m. W całości
trasa biegu typu alpejskiego
poprowadzona zostanie drogą
leśną i widokowym grzbietem
górskim, szlakiem czerwonym przez szczyty Groniczki
i Gaiki. Meta zlokalizowana
będzie tradycyjnie u podnóża Hrobaczej Łąki, gdzie wyłonieni zostaną zwycięzcy
wśród kobiet oraz mężczyzn
w kategorii open oraz poszczególnych wiekowych.
Wzorem poprzednich edycji
biegowe zmagania połączone
będą w pierwszą sobotę czerwca z IV Rajdem Nordic Walking.
W tym przypadku do pokonania miłośnicy chodzenia z kijami mieć będą łącznie ok. 6,6
km szlakiem żółtym na Hrobaczą Łąkę. (M)

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy
najserdeczniejsze życzenia – zdrowia,
pogody ducha oraz przeżycia miłych chwil
w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą czasem zadumy,
refleksji, ale i radości.
Niech płynąca z nich nadzieja i wiara
dodają nam siły w pokonywaniu
codziennych trudności.

Przewodniczący
Rady Gminy
Miłosz Zelek

Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński

kwiecień 2022
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gmina porąbka

Nie tylko miód

Dzieci, małżeństwa, statystyka
Julia, Antonina, Antoni i Franciszek
to najczęściej nadawane imiona w 2021 roku
dla noworodków z gminy Porąbka.
W Urzędzie Gminy podsumowano
statystycznie miniony rok.

O pszczoły należy dbać
nie tylko dlatego, że mamy
od nich miód. Są one przede
wszystkim niezastąpionymi zapylaczami – przekonują
w gminie Porąbka.
Pszczoły stają się znakiem rozpoznawczym gminy
Porąbka. Właśnie pszczoła
miodna jest symbolem i maskotką regionu, a korzystając
z doświadczenia tutejszych
pszczelarzy utworzono również gminną pasiekę w ramach
Centrum Edukacji Ekologicznej. – Pszczoły bardzo dobrze
się kojarzą, a ich obecność
świadczy o czystym i zdrowym otoczeniu. W ostatnich
latach przetrzebione chorobami owady potrzebują wsparcia człowieka w jego najlepiej
pojętym interesie – wyjaśnia
wójt gminy Porąbka Paweł Zemanek. Dodaje, że chodzi nie
tylko o miód i pozostały poży-

tek, a więc wosk, pierzgę czy
pyłek. Brak pszczół oznacza
również duże problemy z zapylaniem roślin, a tym samym
z zawiązywaniem się owoców
i niskimi plonami.
Dlatego przy gminnej pasiece powstają domki dla
zapylaczy, a więc owadów zapylających – nie tylko pszczoły
miodnej, która stanowi jeden
z ponad 470 gatunków pszczół
żyjących w Polsce. Kolejne
domki dla zapylaczy zaczęto wypełniać 3,5 tys. rurek
trzcinowych różnych rozmiarów, żeby i mniejsze, i większe owady znalazły tutaj dla
siebie odpowiednie miejsce.
Część różnego rodzaju naturalnych rurek przygotowują dzieci podczas warsztatów
szkolnych. Owady – dzikie
pszczoły, pszczoły murarki –
chętnie wybierają trzcinę jako
miejsce do składania jaj. (R)

W ubiegłym roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Porąbce zarejestrowano 11 aktów urodzenia, to
o 3 mniej niż w poprzednim
roku. Wszystkie urodzenia
miały miejsce za granicami
Polski, a w urzędzie zostały wpisane do Centralnego
Systemu Rejestrów Państwowych. Akty pochodziły głównie z Wielkiej Brytanii, ale
także z Belgii, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Niemiec i Norwegii.
Z kolei liczba dzieci urodzonych i zameldowanych
na terenie gminy Porąbka
wyniosła 168 osób – tj. o 41
więcej niż w roku ubiegłym

Paweł Zemanek,
wójt gminy Porąbka:

Foto: Mat. UG Porąbka

Krótkie podsumowanie ubiegłego roku przynosi dobre
wiadomości. Przede wszystkim widać, że stopniowo przybywa mieszkańców. Zwłaszcza
dotyczy to młodych osób, które

– w tym 81 dziewczynek i 87
chłopców. Najczęściej nadawane imię żeńskie to po raz
kolejny Julia (4 razy), a także
Antonina i Amelia (również
po 4). Za to wśród chłopców
od czterech lat króluje Antoni
(5 razy), nieznacznie ustępują
mu Franciszek, Mikołaj, Karol, Jakub i Filip – wszyscy
wystąpili w dokumentach po
4 razy.
W roku 2021 zarejestrowano również 71 aktów małżeństwa, a więc o 6 mniej niż
w poprzednim roku. W ogólnej liczbie ślubów 40 stanowiły małżeństwa wyznaniowe,
24 cywilne oraz 5 zawarte
poza granicami naszego kra-

właśnie z naszą gminą związały swą przyszłość, założyły tutaj rodzinę, zdecydowały się
na jej powiększenie. To cieszy,
bowiem tendencje ogólnopolskie – ale także europejskie
– są przeciwne, zmniejsza się
liczba ludności, nawet duże
miasta stopniowo się wyludniają.
Mam nadzieję, że warunki,
jakie stwarzamy dla naszych
mieszkańców, poprawiające się
z każdym rokiem, w dalszym
ciągu będą dla wielu młodych
ludzi argumentem, aby tu pozostać, albo – co też wcale nie
należy do rzadkości – w gminie
Porąbka na stałe się osiedlić.

Liczba ludności gminy Porąbka
na dzień 31 grudnia 2021 r.
Bujaków – 2 246
Czaniec – 5 755
Kobiernice – 3 401
Porąbka – 3 996
Razem: 15 398
ju, w Austrii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Holandii
i Hiszpanii. Warto również
odnotować, że w 2021 r. wiele
starszych małżeństw obchodziło jubileusze wieloletniego
pożycia. I tak 42 pary świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego, 24 pary 55-lecie, 8
par 60-lecie, a 3 pary 65-lecie.
Urząd Stanu Cywilnego
w Porąbce sporządził także 95 aktów zgonu, czyli
o 28 mniej niż w poprzednim roku. 73 z nich zostało
przygotowane dla mieszkańców gminy Porąbka. Liczba
wszystkich odnotowanych
zmarłych mieszkańców wynosi 160 osób, czyli o 43 osoby mniej niż w poprzednim
roku. Wśród nich były 72 kobiety i 88 mężczyzn.

Marcelinka z Kobiernic to
pierwsze dziecko urodzone w
2022 r. z gminy Porąbka. Przyszła na świat 2 stycznia w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej o godzinie 2.55. Ważyła
2940 g i miała 50 cm wzrostu.
Mama Katarzyna wyjaśniła, że
Marcelinka to ich drugie szczęście, bo pierwsza córeczka – Izabela – ma już dwa latka. – Jestem taka szczęśliwa – mówiła.
– Przed nami piękny rodzinny
czas. Nie ma w naszym życiu nic
ważniejszego od rodziny – dodawał tata Szymon.
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła z końcem ub.roku 207
osób. (Ł)

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie napełni Nas
pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności.
Życzymy pogody ducha, zdrowia i radości.

kwiecień 2022

Przewodniczący
Rady Gminy Porąbka

Wójt
Gminy Porąbka

Zastępca Wójta
Gminy Porąbka

Zbigniew
Drabek

Paweł
Zemanek

Bogusław
Wawak
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Strategiczne centrum
To ważny krok zmierzający do rozwiązania problemów komunikacyjnych w Szczyrku. Jeszcze przed
nadejściem zimy przy wjeździe do miasta gotowe będzie centrum przesiadkowe.

Kompleks składał się będzie
z dwóch zupełnie nowych boisk
– wielofunkcyjnego o wymiarach 44x30 m z nawierzchnią
poliuretanową i przeznaczone-

wanie inwestycji. Ostatecznie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
z funduszy przeznaczonych na
tworzenie centrów przesiadkowych, udało się zdobyć 1,4
mln zł. Na ten moment to tylko 37 procent inwestycji wartej we wspomnianym etapie
4,3 mln zł, trwają jednak zabiegi, aby wsparcie zewnętrzne zwiększyć.

miejscu boisko asfaltowe oraz
do gry w siatkówkę plażową.
Były już jednak w na tyle złym
stanie, że wymagały szybkiej
i gruntownej przebudowy.
Toteż Gmina usilnie zabiegała o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tej
potrzebnej inwestycji. Starania
zakończyły się powodzeniem,
a kwota 1,47 mln zł przyznana w okresie pandemii w ramach programu „Śląski Pakiet
dla Turystyki” stanowi istotną
część przewidzianą na przeprowadzenie zadania. Nie całą

go do gier zespołowych oraz
piłkarskiego rozmiarów 46x21
m z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Przy ulicy Sosnowej
powstaje ponadto czterotorowa bieżnia prosta do biegu
na 60 m, rzutnia do pchnięcia kulą oraz skocznia w dal.
Odpowiednie funkcjonowanie całości obiektu zapewni
jego odwodnienie, dodatkowe
oświetlenie, piłkochwyty oraz
ogrodzenie. Dla zwiększenia

Antoni Byrdy,

burmistrz Szczyrku:

Mam świadomość pojawiających
się głosów, że w Szczyrku są ważniejsze inwestycje, które można
by realizować. Mówi się o drogach, chodnikach, oświetleniu,
ale przypomnę, że w przypadku
budowy centrum przesiadkowego
kolei została wpisana w planach inwestycyjnych Centralnego Ośrodka Sportu. Równolegle
zaktualizowany plan zagospodarowania przestrzennego daje
możliwość stworzenia docelowego parkingu wielopoziomowego o wysokości sześciu
kondygnacji, a więc ok. 20 m.
Nadmienić warto, że centrum przesiadkowe w Skalitem
spełniać ma istotne funkcje.

mówimy de facto o inwestycji, którą określiłbym nie inaczej, jak mianem strategicznej. Wszyscy są już
zgodni, że istnieje pilna potrzeba
rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta. W tym kierunku
właśnie działamy, a dodatkowo –
patrząc perspektywicznie – ta inwestycja otworzy przed Szczyrkiem
nowe możliwości rozwoju.
Pomni niekoniecznie dobrych doświadczeń z minionych lat czynimy starania, aby na miarę możliwości realizować pewne działania
dla optymalizacji i racjonalizacji
kosztów komunikacji. Konieczność funkcjonowania komunikacji
wewnętrznej na terenie naszego
miasta potwierdziła też sytuacja,
gdy po likwidacji kursów do Biłej
część mieszkańców została pozbawiona dojazdu do swoich domów.
Swój kurs kończyć miałyby
tu przede wszystkim przyjeżdżające z Bielska-Białej autobusy Komunikacji Beskidzkiej,
dalsze przemieszczanie po
Szczyrku zabezpieczałaby
mieszkańcom komunikacja
miejska. Z takiego rozwiązania korzystać mogliby również
turyści, zwłaszcza ci, którzy do
Szczyrku przyjeżdżają z myślą
o jednodniowym pobycie. (M)

Foto: MN

bezpieczeństwa korzystających przewidziano także wykonanie monitoringu.
Z nowoczesnego kompleksu po zakończeniu prac, a to
nastąpić ma już w czerwcu,
skorzystają głównie młodzi
mieszkańcy Szczyrku. – Chcemy, aby obiekt miał charakter
ogólnodostępny, choć oczywiście najbardziej poprawi warunki uprawiania sportu uczniom
Szkoły Podstawowej nr 2 – zauważa burmistrz Antoni Byrdy.
Przypomina, że dotychczas
znajdowało się w tym samym

Budowa centrum przesiadkowego w Skalitem w pierwszym etapie jest już
coraz bliżej ukończenia.

Boisko na wakacje
Dobiega końca budowa wielofunkcyjnego kompleksu
sportowego w pobliżu Szkoły
Podstawowej nr 2 w Szczyrku. Po oddaniu inwestycji do
użytku obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców.

Już w trakcie realizacji zadania Gmina pozyskała tymczasem 1,3 mln zł z Rządowego
Funduszu Polski Ład. Środki
to o tyle znaczące, że zaistniała
potrzeba przebudowy ul. Kampingowej, będącej drogą dojazdową do budowanego centrum.
Aby spełniała wymagane parametry dla obsługi autobusów
niezbędne jest jej poszerzenie
do 6 m, co spowodowało ko-

nieczność nabycia dodatkowego terenu i uregulowania
związanych z tym formalności.
Bardzo istotny okazał się
również zakup innej nieruchomości w tym rejonie, a więc
działki budowlanej z obiektem
do rozbiórki oraz budynku. Realnie zwiększy się dzięki temu
powierzchnia wygospodarowana na miejsca parkingowe, bez
potrzeby zachowywania wymaganego przepisami odstępu
od budynków.
Niezależnie od inwestycji obecnie zmierzającej ku
końcowi, trwa przygotowanie
pod kontynuację planów prorozwojowych dla Szczyrku.
Projektowane jest usytuowanie dolnej stacji kolei linowej,
która miałaby ze Skalitego wywozić turystów bezpośrednio na
Skrzyczne. To jednak według
szacunków koszt na poziomie
ok. 150 mln zł. O dofinansowanie zewnętrzne samorząd
zabiega, tymczasem budowa

Foto: Marcin Nikiel

Nowoczesny budynek
poczekalni z zapleczem socjalnym i niewielkim stanowiskiem informacji turystycznej,
wygodne zatoki do przesiadki
pasażerów, niezbędna przestrzeń dla autobusów oraz
parking dla ponad setki samochodów, dodatkowo cały teren
oświetlony i ogrodzony – taki
zakres prac objął realizowany
już pierwszy etap inwestycji
w Skalitem. Jego zakończenie będzie istotne, bo pozwoli
na uruchomienie najpewniej
wczesną jesienią komfortowego centrum przesiadkowego.
Budowa centrum z prawdziwego zdarzenia stała się
możliwa, gdy miasto zakupiło teren o powierzchni ok.
2,5 hektara, w którym mieścił się wcześniej kemping
Skalite. Przy jasno określonej koncepcji zagospodarowania miejsca burmistrz Antoni
Byrdy rozpoczął starania, aby
pozyskać środki na dofinanso-

15

Na boiskach sportowych kompleksu przy ul. Sosnowej oraz obiektach
służących pod konkurencje lekkoatletyczne trwa układanie nawierzchni.
rzecz jasna, bo wstępny kosz- szyły się jeszcze o 500 tys. zł,
torys sprzed lat opiewał na 1 by po przetargu wynieść ostamln zł, później koszty zwięk- tecznie 2,35 mln zł. (MA)

Z okazji Święta Wielkiej Nocy
składamy życzenia
radości i pokoju na każdy dzień,
a także życzliwości i zrozumienia w naszych
codziennych zmaganiach i troskach.
Niech wiara nadzieja i miłość – te trzy
ponadczasowe i uniwersalne wartości,
tak pięknie i trwale łączące się
z przesłaniem Świąt Wielkiej Nocy,
będą zawsze obecne w nas samych
i naszych rodzinach

www.gazetabeskidzka.pl

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta
Szczyrk
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gmina wilamowice

Gość w dom

Inauguracja roku
świętego

Foto: Mat. MGOK Wilamowice

Ponad 300 Ukraińców –
w zdecydowanej większości
kobiet i dzieci – zamieszkało
na terenie gminy Wilamowice. – Staramy się im stworzyć
godne warunki egzystencji –
mówi burmistrz Marian Trela.
Od początku agresji Rosji na Ukrainę mieszkańcy,
stowarzyszenia i instytucje
w Wilamowicach zaangażowały się w pomoc, m.in. wysłały
transport na wschód. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
przy wsparciu Stowarzyszenia
„Wilamowianie” organizował
zbiórkę potrzebnych rzeczy
najpierw dla walczącej Ukrainy, a gdy do Polski zaczęli
docierać uchodźcy – także dla
nich. – Mamy świadomość, że
najczęściej porzucali wszystko, co mieli, niewiele ze sobą
zabrali. Potrzebują więc w zasadzie wszystkiego – mówi
burmistrz Marian Trela.
Zbiórka cały czas trwa,
przyjmowane są ubrania, któ-

Do marca przyszłego roku
trwać będzie Rok Świętego
Józefa Bilczewskiego, bardzo uroczyście obchodzony
w Wilamowicach – mieście,
którego święty jest patronem.
Rok Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego specjalnym
dekretem ogłosił biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman
Pindel. Wyniesiony na ołtarze
przez polskiego papieża Józef Bilczewski urodził się 26
kwietnia 1860 r. w Wilamowicach, tu dorastał, następnie
został księdzem, dochodząc do
godności arcybiskupa i metropolity lwowskiego. Zmarł 20
marca 1923 r. i właśnie stulecie śmierci stało się okazją do
religijnego uczczenia świętego.
– W Wilamowicach bardzo prężnie od wielu lat
rozwija się kult świętego,
a tutejszy kościół Przenajświętszej Trójcy jest sanktuarium jemu poświęconym
– wyjaśnia burmistrz Marian Trela. W niedzielę 20
marca pod przewodnictwem
metropolity lwowskiego ks.
Mieczysława Mokrzyckiego
w Wilamowicach zainaugurowano oficjalnie Rok Św.
Józefa Bilczewskiego.

Samorząd Wilamowic
do rocznicowych uroczystości religijnych dokłada
swoją świecką część, upamiętniającą postać wielkiego wilamowianina. 19 maja
nastąpi inauguracja jubileuszu przeznaczona dla dzieci
i młodzieży, świętemu będą
poświęcone również dożynki, w tym roku o charakterze
nie tylko gminnym, ale też
diecezjalnym i powiatowym
(11 września).
W październiku z kolei
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury przygotuje wieczornicę połączoną z wystawą
i koncertem, zaś uroczysta akademia związana ze
Świętem Niepodległości
odbędzie się 11 listopada.
O św. Józefie Bilczewskim
opublikowana zostanie seria
artykułów, a także zorganizowana wystawa połączona
z konkursem wiedzy. Część
religijną roku jubileuszowego przygotuje parafia oraz
Przedszkole Niepubliczne
„Ochronka”, która kontynuuje tradycje ufundowanej
w Wilamowicach przez arcybiskupa lwowskiego placówki dla sierot. (Ł)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:
Zależy nam, aby uchodźcy, jacy
trafili do naszej gminy, dobrze
się tutaj aklimatyzowali. I
bardzo dziękuję tym rzeszom
naszych mieszkańców za to,
że – czy to w ramach organizacji i stowarzyszeń, do których
spotkanie w sali OSP Wilamowice. Przy poczęstunku,
zorganizowanym przez panie
z miejscowego KGW, przedstawiciele kolejnych służb
wyjaśniali przybyszom, jakie mają możliwości, czego
mogą oczekiwać, gdzie zwracać się o wsparcie. Większość
z przybyłych zamieszkało

Foto: Mat. MGOK Wilamowice

Rok Świętego Józefa Bilczewskiego uroczyście zainaugurowano w wilamowskim kościele.

re po czyszczeniu Ośrodek
Kultury wystawia na stojakach, aby mieszkający na terenie gminy Ukraińcy mogli
przymierzyć i wybrać coś dla
siebie. Dzięki hojności mieszkańców i firm działających na
tym terenie, zgromadzono tak
potrzebne materace, kołdry,
poduszki. Oczywiście, cały
czas zbierane są artykuły spożywcze i higieniczne, bo przecież na bieżąco są zużywane.
Na początku kwietnia liczba Ukraińców, którzy znaleźli
schronienie na terenie gminy
Wilamowice, wynosiła ponad
300 osób, ale jak podkreśla
burmistrz, liczba ta się zmienia, wraz z przedłużającą się
wojną należy się liczyć z napływem kolejnych uchodźców. – Prawie wyłącznie to
kobiety z dziećmi, mężczyźni zostali, aby walczyć – wyjaśnia Marian Trela.
Aby Ukraińcom ułatwić aklimatyzację, Gmina zorganizowała dla nich

Dla uchodźców zorganizowano spotkanie z przedstawicielami instytucji pomocowych.

należą, czy też indywidualnie,
z potrzeby serca – ruszyli, aby
wesprzeć, każdy na miarę swoich możliwości. To dlatego tak
sprawnie przebiegła organizacja
przyjęcia Ukraińców.
Jako samorząd zadbaliśmy, aby
zaangażowanie mieszkańców się
nie marnowało. Nasze gminne
instytucje koordynują działania związane z pomocą, Urząd
aktywnie zajął się urzędową
kwestią przyjęcia uchodźców.
Ze strony Ukraińców mamy głosy
wdzięczności za naszą pomoc, nie
czują się opuszczeni, pozostawieni sami ze swoim nieszczęściem.
Cieszę się, że też nasi mieszkańcy dają wyraz solidarności
i poczucia, że zachowaliśmy się
przyzwoicie, tak jak należało w
takiej trudnej sytuacji.
w domach prywatnych, 35
osób z kolei w hoteliku przy
LKS Wilamowiczanka, gdzie
nowi mieszkańcy sami sobie
gotują. Ok. 50 ukraińskich
dzieci uczęszcza do szkół,
kolejnych 35 do przedszkoli. Dla chętnych dorosłych
zorganizowano kursy języka
polskiego – zgłosiło się 70
osób, a więc większość dorosłych, jacy trafili do gminy!
Przy tak dużym zainteresowaniu kursantów podzielono na
dwie grupy, uczą się języka
dwa razy w tygodniu.
– Oczywiście, nie zaniedbaliśmy również jak najszybszego załatwienia spraw
urzędowych – mówi burmistrz.
Sprawnie działa punkt nadawania numeru PESEL, który
obsłużył już ponad 300 osób –
także spoza terenu gminy. Dodatkowo, aby ułatwić starania
o świadczenia 500 plus, zorganizowano punkt wprowadzania
do systemu ZUS. – Staramy się
stworzyć im godne warunki –
dodaje. (Łu)

ALLELUJA!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy
zdrowia, niegasnącej nadziei na lepsze jutro, a Jezus
Chrystus niech darzy Wielkanocnym pokojem,
radością i wszelkim powodzeniem.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wilamowicach

Burmistrz Wilamowic

Stanisława Kudłacik

Marian Trela
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Wielki projekt na ostatniej prostej
Prace w tym czasie trwały w zasadzie nieprzerwanie.
Łagodne zimy oraz suche
okresy wiosenne i jesienne
stanowiły dogodne warunki
atmosferyczne, pozwalające
na rekordowe tempo prac.
Oszczędności powstałe po
przetargach oraz znaczne wyprzedzenia robót w stosunku
do harmonogramu dały czas
i środki do dwukrotnego powiększenia projektu o dodatkowe zadania, a mimo to
niezagrożony jest ani termin jego realizacji, ani też
efekt ekologiczny.
O skali zaawansowania
projektu świadczą wymownie już same liczby. Etapy I i
III zostały w całości zakończone, obejmując 43,8 km
wykonanych kanałów głównych i bocznych wraz z sięgaczami. Finiszujący aktualnie
etap II oraz zadania dodatkowe osiągnęły w kwietniu
poziom 97,5 procent, wybudowano bowiem 39,5 km
z blisko 40 km sieci kanalizacyjnej. Łącznie daje to aż
83,3 km nowej sieci, co pozwala na skanalizowanie obszaru całej gminy w przeszło
96 proc.
W ramach zadań dodatkowych kanalizację wybudowano już w ciągu ul. Krętej
w Bystrej oraz ul. Malinowej,
Kolejowej i Pszennej w Wilkowicach. Obecnie końcowe
prace prowadzone są w ul. Jesionowej w Wilkowicach i ul.
Karpackiej w Bystrej.
Projekt przebiega również
zgodnie z przyjętymi założeniami w zakresie podłączeń
mieszkańców do sieci zbiorczej. To o tyle ważne, iż tylko
w taki sposób uzyskany zo-
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„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, a więc największe przedsięwzięcie inwestycyjne
w regionie, po blisko czterech latach wkracza już w końcową fazę.

Na terenie gminy Wilkowice realizowane są już ostatnie prace związane z
projektem budowy kanalizacji.
stanie tzw. efekt ekologiczny
inwestycji, której całkowity
koszt przekroczy 83 mln zł.
Z 1695 budynków, objętych
projektem i zadaniami dodatkowymi, podłączono dotąd
ok. 1150, co równoznaczne
jest z wykonaniem rzędu blisko 70 proc.
Nie można jednak w tym
kontekście pominąć faktu,
że część właścicieli posesji,
którzy mniej więcej od roku
mogą bez przeszkód realizować podłączenia swoich
budynków i taką też informację otrzymali, dotychczas
tego nie uczynili. Urząd Gminy konsekwentnie wszczyna
w takiej sytuacji postępowania administracyjne i nakazuje podłączenie budynków
do kanalizacji.

Dobrą wiadomością jest,
trwający od marca, bezusterkowy rozruch technologiczny
tłoczni ścieków wybudowanej
przy ul. Chabrowej w Wilkowicach. Przypomnieć warto,
że tłocznia zamontowana jest
w zbiorniku o średnicy 2,5
m i głębokości ok. 8 m. Dla
bezpieczeństwa zabudowano
przy tłoczni dwa zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej
pojemności 56 metrów sześciennych, co w przypadku
wystąpienia jakiejkolwiek
awarii umożliwi zgromadzenie i przetrzymanie ścieków
przez okres 48 godzin. W tym
czasie wykonawca w ramach
udzielonej gwarancji zobowiązany jest do usunięcia usterki.
Praca tłoczni ścieków kontrolowana jest 24 godziny na

dobę za pomocą elektronicznego monitoringu we wszystkich jej parametrach przez
Aqua S.A.
Trwające od ponad miesiąca testy tłoczni, przeprowadzane są „na ściekach”
pochodzących z budynków,
zamieszkiwanych łącznie
przez przeszło sto osób.
W tym czasie nie odnotowano żadnej awarii systemu.
Rozruch technologiczny prowadzony będzie do czasu zakończenia prac związanych
z zagospodarowaniem terenu wokół tłoczni. Będą one
realizowane już po świętach.
Po wykonaniu oświetlenia,
utwardzeniu terenu i szeregu innych prac w tym rejonie możliwe będzie uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie
tłoczni ścieków PS-02 „Łubinowa” wraz z kanalizacją
sanitarną w rejonie zlewni
F2, a to umożliwi podłączanie budynków do kanalizacji
mieszkańcom ulic: Równa,
Fiołków, Tulipanów, Ziołowa, Frezji, Łubinowa, Żwirowa, Piaskowa, Modra,
Skośna, Bratków.
Równolegle trwają prace
w rejonie tłoczni ścieków
PS-01 „Huciska”, zarówno
w zakresie kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej
(wylotu brzegowego deszczówki). Po zakończeniu
robót związanych z budową
rurociągu tłocznego, w tym
przekroczenia potoku Zimnik, rozpoczną się próby
technologiczne tłoczni, a po
ich sfinalizowaniu i zgłoszeniu zakończenia budowy do
Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego możliwe będzie podłączanie do

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Ogromny projekt, który docelowo przyczyni się do znacznej
poprawy komfortu i jakości życia
naszych mieszkańców, a jednocześnie stanowi kolejny ważny
krok w rozwoju gminy Wilkowice,
już finiszuje. Cieszymy się z tego,
bo doskonale zdajemy sobie
sprawę, że podejmując przed
kanalizacji budynków z rejonu Hucisk.
Dzięki projektowi – co dla
mieszkańców ma szczególną
wartość – wydatnie poprawił się
już stan wielu dróg w gminnych
sołectwach, gdzie pojawiły się
nowe nawierzchnie asfaltowe.
To w następstwie wykonywanych odtworzeń w miejscach,
w których wcześniej prowadzone były prace związane
z budową kanalizacji. W każ-

laty decyzję o rozpoczęciu takiej
inwestycji, a dalej wkładając w
nią mnóstwo ludzkiego wysiłku i
własnych środków budżetowych,
postąpiliśmy jak najbardziej właściwie.
Słyszymy, że Komisja Europejska wniosła sprawę przeciwko
Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w
związku z nieprzestrzeganiem
dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w
aglomeracjach. Może się okazać,
że w nieodległej przyszłości konsekwencje z tego tytułu dotkną
również samorządy. My tym dziś
martwić się już nie musimy, bo
właśnie dzięki tej inwestycji z
konkretnym i wymiernym efektem ekologicznym wykonaliśmy
obowiązki płynące z dyrektywy
ściekowej.
dym przypadku najpierw przebudowano podbudowę drogi,
a następnie nakładano warstwę
wiążącej masy asfaltowo-betonowej. Finalnie, po wyregulowaniu włazów studzienek
kanalizacyjnych oraz urządzeń
wodociągowych, układana była
warstwa ścieralna asfaltu na poszczególnych odcinkach. Każda
z tych warstw asfaltu ma grubość 4 cm.
Marcin Nikiel

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.

Finanse:

FOTO: MAT. UG WILKOWICE

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

Dwie funkcjonalne tłocznie ścieków zamontowane zostały w Wilkowicach. Ta przy ulicy Chabrowej jest już w trakcie rozruchu technologicznego, który
przebiega bez zakłóceń.

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji
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WYPALANIE BARDZO SZKODLIWE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup
sprzętu ratowniczego dla jednostek strażackich z terenu
województwa śląskiego.

Wiosenny zwyczaj wypalania traw szkodzi nie tylko
łąkom, ale także lasom naszego regionu.

żackich w kwocie do 50 tys.
zł na jednostkę oraz funkcjonowanie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.
Realizowane systematycznie programy pomocy
jednostkom OSP skupiają
się na podnoszeniu gotowości bojowej lokalnych służb
ratowniczych. Dzieje się to
zwłaszcza poprzez ich doposażenie w sprzęt niezbędny
do zapobiegania i likwidacji
skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych lub awarii
technicznych, których skutki
zagrażają życiu lub zdrowiu
osób, mieniu bądź środowisku naturalnemu.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępnymi na stronie www.wfosigw.
katowice.pl, składać należy
w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do końca
maja br. (M)

Olej trafia tam, gdzie powinien
Gmina Porąbka kontynuuje liczne przedsięwzięcia ekologiczne. Jedno z nich związane jest z właściwą segregacją zużytego
oleju jadalnego.
Już w ubiegłym roku w gminie rozpoczęto tworzenie specjalnych miejsc, w których
można bezpiecznie pozostawić zużyty olej,
przelewając go z plastikowej butelki typu PET.
Od tego czasu zamontowanych zostało łącznie
dziewięć pojemników, głównie w takich lokalizacjach, w których przebywa dużo mieszkańców. Co istotne, pojemniki znajdują się
w każdym gminnym sołectwie. I tak – w Czań-

kwiecień 2022

cu dostępne są przy Publicznym Przedszkolu
nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz przy ul.
Kardynała Karola Wojtyły, w Porąbce przy
Szkole Podstawowej nr 2 i w centrum miejscowości, w Bujakowie przy Zespole Szkół
oraz ul. Bielskiej, zaś w Kobiernicach przy
ul. Wolności i Ośrodku Zdrowia. Lokalizację
sprawdzić można dokładnie poprzez stronę
internetową www.segregujolej.pl.
Dlaczego odpowiednia segregacja zużytego
oleju jadalnego ma takie znaczenie? Po pierwsze zatyka on rury spustowe, gdy wylewany jest
do kanalizacji, dodatkowo może doprowadzić
do awarii całej sieci. Oczyszczalnie ścieków nie
są w stanie w pełni oczyścić wody z resztek oleju, więc dostaje się on do ekosystemu, a co za
tym idzie zanieczyszcza otaczające nas środowisko. Mogłoby się wydawać, że olej powinien
trafić do kompostownika. To jednak bardzo złe
rozwiązanie, gdyż nie jest produktem naturalnym i nie klasyfikuje się do bioodpadów. Poza
tym, w momencie, kiedy olej trafia do kompostu, spowalnia jego wytwarzanie.
Problem z segregacją oleju jest o tyle ważny, że praktycznie każdego dnia przyrządzając
posiłki wykorzystywane są różnego rodzaju tłuszcze roślinne. – Pamiętajmy, że małe
zmiany naszych nawyków mają bardzo duży
wpływ na środowisko, w którym żyjemy na
co dzień – podkreślają w gminie Porąbka. (M)

Na terenie Nadleśnictwa
Ujsoły wypalanie traw przyniosło swoje niszczące efekty powodując pożar w lesie.
Dwukrotnie palił się las pod
Szczytówką przy drodze
z Ujsół na Soblówkę, paliło
się również w Złatnej-Głębokim. Łącznie spłonęło ok. 3,5
hektara lasu. Zagrożenie pożarowe dla lasu pojawiło się
w Bojszowach-Jedlinie w rejonie lasów Nadleśnictwa Kobiór. Spłonęło tutaj ok. 13 ha
łąk, nieużytków oraz zadrzewień. Tylko szybka interwencja straży pozwoliła uniknąć
dojścia ognia do ściany lasu.
W tym celu wykorzystano
m.in. samolot dromader, który dokonał z powietrza trzech
zrzutów wody.
Jak informują w Nadleśnictwie Kobiór, co roku na początku wiosny powtarza się sytuacja
z wypalaniem łąk i nieużytków.
Przyrodnicy podkreślają, że

Wypalanie w lasach Nadleśnictwa Kobiór skończyło się pożarem.
wbrew obiegowej, ale głęboko
zakorzenionej opinii wypalanie traw wcale nie przyczynia
się do użyźniania gleby, lecz
prowadzi do nieodwracalnych
zmian w środowisku naturalnym. Przede wszystkim wyjaławia się ziemia, zahamowany
zostaje bardzo pożyteczny naturalny rozkład roślin oraz asymilacja azotu z powietrza. Poza
tym do atmosfery przedostają
się trujące związki chemiczne.
A co przesądzające, wypalanie traw jest niedozwolone,
podlega karze grzywny lub

aresztu w myśl Ustawy o ochronie przyrody. Z kolei Ustawa
o lasach mówi, że „w lasach
oraz na terenach śródleśnych,
jak również w odległości do
100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego
celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego, korzystania
z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych”. (R)

Spacer z leśnikiem
W tytułową akcję społeczną
o ogólnopolskim zasięgu włączyły się nadleśnictwa w beskidzkim regionie.
Podczas spaceru 26 marca, zorganizowanego przez
Nadleśnictwo Wisła, uczestnicy mieli okazję dzięki fachowym wskazówkom zapoznać
się z gatunkami roślin, drzew
i zwierząt występujących na
tym terenie. Specjaliści opowiadali o rozwijającej się
wiosną przyrodzie, a wesołą atrakcją okazało się naśladowanie odgłosów zwierząt,
w tym ptaków, takich jak dzięcioły, kruki czy gołębie. Zainteresowaniem przybyłych osób
cieszyła się również sama historia Nadleśnictwa.
Retencja wody w lasach,
efekty przebudowy po zamie-
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Prezes katowickiego
Funduszu Tomasz Bednarek przedstawił najważniej-

sze zasady dofinansowania
w ramach programów przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Łącznie przewidziano środki
na poziomie 2 mln zł. Mogą
one zostać wydane na zakup
sprzętu ratowniczo-gaśniczego i to nawet do 100 procent
poniesionych kosztów, termomodernizację remiz stra-

Foto: Mat. Nadleśnictwa Ujsoły

Dofinansowania dla OSP

raniu świerczyn oraz mieszkańcy lasu – takie główne
tematy poruszone zostały z kolei w trakcie spaceru
z leśnikiem w Nadleśnictwie
Węgierska Górka. Wydarzenie z ostatniej soboty marca
obejmowało także plenerową

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

lekcję, poprowadzoną przez
leśników edukatorów z Lasów Państwowych, której następstwem były liczne pytania
uczestników. Spacer zakończył się miłym akcentem
w postaci wspólnego ogniska. (MA)
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Rośnie nowy las
Na terenie Lasów Kobiórskich od początku kwietnia
trwają prace związane z sadzeniem lasu. Jak informują
w Nadleśnictwie Kobiór, plan
przewiduje posadzenie 652 tys.
sadzonek sosny, 250 tys. dębu,
57 tys. buka, 31 tys. świerka,
26,5 tys. olchy, 11,4 tys. jodły,
11 tys. jawora i 10 tys. lipy.
Wiosenne sadzenie zostanie
wykonane na 175 ha, z kolei
jesienią obsadzone będzie kolejne 7 ha lasu.
Gatunki drzew leśnych
i ich ilość zostały dobrane
zgodnie z wiedzą o lesie,
przede wszystkim do typu
siedliska. I tak np. jodła
znajdzie dogodne warunki
wzrostu na żyznych siedli-

skach w leśnictwach Mokre
i Pawłowice, z kolei coraz
mniejsze powierzchnie odnowieniowe zajmuje modrzew.
Nie znajduje on bowiem dogodnych warunków wzrostu
na siedliskach wilgotnych,
przeważających w tych lasach. Z roku na rok w tej
części regionu leśnicy zwiększają też udział dębu w odnowieniach. Nadleśnictwo
dąży bowiem do przebudowy
litych sośnin na drzewostany
mieszane ze znacznym udziałem gatunków liściastych.
Takie lasy będą bardziej stabilne i odporne na klęski, np.
huraganowe wiatry, które cyklicznie nawiedzają te tereny leśne.

Jak wyjaśnia Agnieszka
Kropka, starszy specjalista
Służby Leśnej ds. hodowli
lasu w Nadleśnictwie Kobiór,
wśród sadzonek są również
gatunki biocenotyczne, a więc
rzadsze, poprawiające bioróżnorodność i dające pożywienie
leśnej faunie. Zasadzone teraz
na skraju śródleśnych łąk jabłonie i grusze w przyszłości
nie tylko będą pięknie kwitnąć
na wiosnę urozmaicając krajobraz. Będą również dostarczać pokarm dla zwierzyny
leśnej. Owoce głogu i jarzębiny są z kolei przysmakiem dla
ptaków, natomiast z lip, posadzonych w pobliżu zabudowań
mieszkalnych, pszczoły będą
zbierać nektar i pyłek.

Foto: Jacek Derek/Mat. Nadleśnictwa Kobiór

Sadzonki sosny, dębu i buka, ale w mniejszej skali również olchy, jawora,
lipy i jodły oraz gatunków drzew owocowych – jabłoni i gruszy zostaną w
tym roku zasadzone na terenie Nadleśnictwa Kobiór. Łącznie obsadzone będą
ponad 182 hektary młodego lasu.

Sadzonki dębu ze szkółki kontenerowej Królówka.
Warto dodać, że tegoroczne nasiona dębu pochodzą
z własnych zbiorów nadleśnictwa z 2020 r., gdy był
wysyp żołędzi. Wszystkie
sadzonki pochodzą zaś z Gospodarstwa Szkółkarskiego
„Królówka” z Nadleśnictwa
Kobiór. Nowoczesna szkółka

kontenerowa produkuje sadzonki z zakrytym systemem
korzeniowym, który doskonale sprawdza się również na
trudnych, zdegradowanych
powierzchniach. Gospodarstwo wypracowało sobie renomę, po sadzonki zgłaszają
się osoby prywatne, fundacje

i firmy, które np. rekultywują
powierzchnie w kierunku leśnym. Nadleśnictwo Kobiór
dostarcza także sadzonki do
nadleśnictw Katowice, Siewierz, Bielsko, Rybnik i Turawa z terenu Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach. (JD)

O zwierzętach i wędrówkach

Foto: Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu

W kolejnych ciekawych inicjatywach edukacyjnych wprowadzonych przez Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu wzięli udział najmłodsi.

Cykl „Dzieciaki lubią zwierzaki” przygotowany został jako atrakcyjne wydarzenie we współpracy ze Stajnią Miejską „Mini Zoo” w Żywcu. Podczas edukacyjnych spacerów, którym towarzyszyła przyjemna wiosenna aura, młodzi podopieczni przedszkoli z Żywca poszukiwali idealnego miejsca do zawieszenia
budek lęgowych dla ptaków. Z uwagą przysłuchiwali się także ciekawostkom ornitologicznym oraz obserwowali przyrodę.
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Opowieści Krzysztofa Niemca w ramach akcji „Przygoda z górami” okazały
się skarbnicą wiedzy dla dzieci z żywieckich przedszkoli i szkół. Co ważne,
uczestnicy spotkań dowiedzieli się sporo o bezpieczeństwie podczas górskich wędrówek. Poznali też podstawowe wyposażenie turysty, jakimi są:
odpowiednie obuwie, odzież, plecak, termos z ciepłą herbatą czy okulary
przeciwsłoneczne.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja
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Spotkanie z kulturą
W atrium bielskiego
Zamku po pandemicznej przerwie
spotkali się twórcy
i animatorzy kultury
powiatu bielskiego.
Zdjęcia: Alina Macher/Starostwo Powiatowe

Starosta bielski Andrzej
Płonka przyznał swoje nagrody dla najbardziej zasłużonych dla regionu, które
wręczył wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Janem Borowskim. Spotkanie
wzbogaciły wystawy obrazów Floriana Kohuta i publikacji Juliusza Wątroby.
Przed publicznością wystąpił też zespół smyczkowy
Beskid Quartet.
Wyróżnienia otrzymali: z gminy Bestwina Dorota Kóska-Beniowska
i Ireneusz Stanclik, Katarzyna Bator-Sromek z gminy
Buczkowice, z gminy Czechowice-Dziedzice Natalia
Firlej i Zuzanna Kłaptocz,
z Jaworza Małgorzata Koniorczyk i Małgorzata Kobiela-Gryczka, z gminy Jasienica
Agnieszka Loska i Monika
Zawadzka-Adamiak, z Kóz

Nagrodzeni ze Szczyrk wraz ze starostą Andrzejem Płonką i organizatorką
imprezy Magdaleną Więzik, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury,
Sportu i Turystyki.

Juliusz Wątroba, literat, oraz malarz Florian Kohut otrzymali dyplomy honorowe ministra, podobnie jak Zespół
Wokalno-Taneczny „Zasolanie”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” oraz Zespół Regionalny „Porąbczanie”.
Daniel Wysocki, Dariusz
Fluder i Robert Góra, z gminy Wilkowice Łukasz Hola,
Małgorzata Wieczorek i Zofia
Ciapała, z gminy Wilamowice Kinga Biba i Magdalena
Chrobak, ze Szczyrku Małgorzata Filary-Furowicz, Katarzyna Bator i Jacek Żaba,
z gminy Porąbka Artur Pękala
i Marta Targosz. Wyróżnienie otrzymała również Teresa
Dziemiańska ze współprowadzonej przez Powiat Bielski
Książnicy Beskidzkiej. (R)

Reprezentacja gminy Porąbka wraz z nagrodzonymi wyróżnieniem starosty.

Wyróżnieni z gminy Bestwina wraz ze starostą Andrzejem Płonką, wójtem
Arturem Beniowskim, przewodniczącym Rady Powiatu Janem Borowskim
i dyrektorem bestwińskiej kultury Grzegorzem Boboniem.

Przedstawiciele gminy Wilamowice ze starostą i przewodniczącym Rady
Powiatu.

Młodzi sportowcy reprezentujący kluby z powiatu bielskiego zostali uhonorowani
za swoje osiągnięcia podczas
dorocznego spotkania środowiska.

Stało się to w piątek 8 kwietnia, po raz pierwszy w historii
uroczystości nie w Starostwie
Powiatowym, a w nowoczesnej hali Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Sportów Zimowych w Buczkowicach. Licznej grupie aż 63 zawodników

gratulacje składali starosta bielski Andrzej Płonka oraz przewodniczący Rady Powiatu Jan
Borowski. To, że docenić mogli reprezentantów szerokiego
spektrum dyscyplin, a więc
lekkoatletyki, judo, badmintona, kajakarstwa, kajak-polo,
kulturystyki, akrobatyki, piłki
ręcznej, skoków narciarskich,
kombinacji norweskiej, narciarstwa biegowego oraz alpejskiego, dobitnie świadczy, że sport
w powiecie i jego gminach systematycznie się rozwija.

– Uprawianie sportu ma
na celu nie tylko podnoszenie
sprawności fizycznej i zdrowia, ale również budowanie
więzi przyjaźni i wzmacnianie rozwoju duchowego. Sport
daje nadzieję na odnowę moralną ludzi. W nowoczesnym
społeczeństwie pełni również
funkcję integracji społecznej,
jest ważnym czynnikiem do
włączenia młodych ludzi w życie publiczne. Mówimy o wychowaniu przez sport, dzięki
któremu człowiek może wy-

Reprezentanci UKS Set Kaniów oraz prezes klubu Halina Błaszkiewicz znaleźli się wśród osób nagrodzonych za swoje
dokonania przez starostę Andrzeja Płonkę, gratulacje przekazał również wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.
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pracować w sobie respektowanie obowiązujących zasad,
panowanie nad sobą, roztropność, wytrwałość i odwagę –
podkreślał starosta Andrzej
Płonka, zwracając się do środowiska sportowego.
Uroczystość była także doskonałą okazją do zaakcentowania okazałego jubileuszu
100-lecia Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice oraz 60-lecia
związków z dyscyplinami kajakowymi prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Set
Kaniów Haliny Błaszkiewicz.
Gratulowano ponadto miejscowej SMS, dla której powiat
jest organem prowadzącym.
W roku olimpijskim szczególnie podkreślono, że placówka
wychowała już wielu znakomitych sportowców. Dość wspomnieć, że 16 jej absolwentów
to olimpijczycy w dyscyplinach zimowych, a tylko na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie
w Pekinie powołanych zostało 11 byłych uczniów szkoły
z Buczkowic, w tym aż siedmioro debiutantów.
W olimpijskim kontekście
przywołano postać mieszkanki
Dankowic Justyny Iskrzyckiej,
która sięgnęła minionego lata
po brązowy medal IO w To-

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

Sport w powiecie ma się dobrze

Utalentowany skoczek narciarski Jan Habdas, uczeń Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Szczyrk w Buczkowicach, to jedna z najbardziej perspektywicznych olimpijskich nadziei powiatu bielskiego.
kio w kajakarstwie na dystansie
500 metrów. A wśród nadziei na
równie duże osiągnięcia w przyszłości wspomniani zostali: Mateusz Borgieł, złoty medalista
Mistrzostw Europy w maratonie
kajakowym, oraz Jan Habdas, licealista SMS-u sięgający po dwa
srebrne krążki Młodzieżowych
Igrzysk Olimpijskich w skokach narciarskich.
Nie zabrakło odniesienia
do Rankingu Systemu Spor-

tu Młodzieżowego, w którym
powiat bielski zajął prestiżowe 4. miejsce w województwie śląskim, a 27. w całym
kraju na 370 powiatów. Najwyżej sklasyfikowanym klubem z powiatu w zestawieniu
prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki okazał
się czechowicki Miejski Klub
Sportowy, którego prezes Bartłomiej Żaczek odebrał stosowny puchar. (RED)
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