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Kolejna przestrzeń  
reKreaCji

Fo
to

: S
to

w
ar

zy
Sz

en
ie 

Lo
ka

Ln
a G

rU
pa

 D
zia

ła
ni

a „
zie

m
ia

 Bi
eL

Sk
a”

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.



2 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.pllipiec 2022

AktuAlności

z praC poselsKiCh

z praC poselsKiCh

wsparCie dla saMorządów 
21 samorządów z naszego regionu 
otrzymało wsparcie na realizację 
swoich pomysłów z Programu In-
westycji Strategicznych dla tere-
nów popegeerowskich.

Samorządowcy z powiatu biel-
skiego, cieszyńskiego, żywieckie-
go i pszczyńskiego symboliczne 
promesy odebrali w poniedziałek 
18 lipca w bielskiej placówce za-
miejscowej Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Łącznie przekazano 
dla nich 49 mln zł.

To już trzecia edycja wsparcia 
dla inwestycji polskich gmin i po-
wiatów. Pieniądze w skali całego 
kraju otrzymało 1885 wniosków 
na łączną kwotę 4,071 mld zł. Jak 
wyjaśnia Stanisław Szwed, poseł 
i Wiceminister Rodziny i Polity-
ki Społecznej, przekazane przez 
rząd środki samorządy mogą wy-
korzystać na ważne inwestycje, 
m.in. budowę żłobków, przed-
szkoli czy drogi, a także inne nie-
zbędne lokalnie działania, służące 
mieszkańcom i rozwojowi miej-
scowości.

Przypomnijmy, że Państwowe 
Gospodarstwa Rolne – często naj-
większy pracodawca w okolicy, na 
początku lat 90. XX wieku podczas 
tzw. transformacji zostały pozba-
wione wszelkiego wsparcia, co 

spowodowało masowe bezrobocie 
i wzrost ubóstwa. Źródło utrzyma-

nia z dnia na dzień straciło kilkaset 
tysięcy polskich rodzin. (Łu)

wsparCie dla saMorządów regionU  
z prograMU inwestyCji strategiCznyCh  
dla terenów popegeerowsKiCh

Powiat bielski
•	 Powiat bielski, rozbudowa budynku 

Zespołu szkół technicznych i licealnych w 
Czechowicach-Dziedzicach o salę gimna-
styczną – 3 000 000,00 zł

•	 Gmina bestwina, odbudowa drogi ul. 
Granicznej wraz z poboczami i odwodnie-
niem w miejscowości bestwina i Janowice 
– 2 744 000,00 zł

•	 Gmina Czechowice-Dziedzice, przebudo-
wa Parku Miejskiego w Czechowicach-
-Dziedzicach – 5 000 000,00 zł

•	 Gmina Jasienica, rozbudowa i przebudowa 
szkoły podstawowej w iłownicy wraz z zmia-
ną zagospodarowania – 2 000 000,00 zł

•	 Gmina kozy, stworzenie przestrzeni 
sportowej przy szkołach podstawowych – 
2 450 000,00 zł

•	 Gmina Porąbka, budowa toru rolkowo-
-wrotkowego na obiekcie sportowym 
lks Zapora w Porąbce – 1 122 161,00 zł, 
wzmocnienie bezpieczeństwa i potencja-
łu gospodarczego, przebudowa ul. brat-
niej i bukowej w Czańcu i ul. wschodniej 
w bujakowie – 1 318 317,00 zł

•	Miasto szczyrk, rozbudowa budynku 
Przedszkola Publicznego przy ul. Górskiej 
– 2 450 000,00 zł

•	 Gmina wilamowice, modernizacja budyn-
ku Zespołu szkół w wilamowicach wraz z 
zagospodarowaniem terenu  
– 2 500 000,00 zł

•	 Gmina wilkowice, budowa sieci kana-

lizacyjnej – 989 800,00 zł, przebudowa 
ciągu drogowego ul. wiśniowej i ornej w 
bystrej – 1 200 000,00 zł

Powiat CiesZyński
•	 Gmina Chybie, rewitalizacja i uatrakcyjnie-

nie przestrzeni parku w centrum – 1 960 
000,00 zł

•	 Gmina Goleszów, przebudowa ul. Potoczki w 
bażanowicach – 1 960 000,00 zł

•	 Gmina Hażlach, przebudowa mostu na rzece 
Piotrówka w kończycach wielkich – 1 176 
000,00 zł

•	 Gmina skoczów, rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej w sołectwie ochaby – 
1 470 000,00 zł

•	 Gmina strumień, budowa nowego zbiornika 
wody i przebudowa zbiorników istniejących 
oraz pompowni w Pruchnej – 1 960 000,00 zł 

Powiat żywieCki
•	 Gmina lipowa, przebudowa, remont i 

adaptacja zdegradowanego budynku starej 
Gminy na bibliotekę Publiczną – 1 960 
000,00 zł

•	 Gmina Łodygowice, budowa Centrum 
sportu i Rekreacji „Morgi” w Łodygowicach 
– 2 450 000,00 zł

•	 Gmina Radziechowy-wieprz, termomo-
dernizacja szkoły Podstawowej w wieprzu, 
etap 1 – 2 450 000,00 zł

•	 Miasto żywiec, przebudowa boiska w Parku 
Habsburgów w żywcu – 2 450 000,00 zł

stanisŁaw sZweD,
poseł Pis, 
wiceminister Rodziny i Polityki 
społecznej:

Państwo, które dba o swoich obywateli, 
musi dawać narzędzia do inwestycji, to 
one bowiem są motorem napędowym 
gospodarki. Dlatego stworzyliśmy 
Rządowy Program inwestycji strate-
gicznych, w rzeczywistości pierwszy w 
historii Polski program kompleksowego 
wsparcia inwestycyjnego samorządów.

wśród wielu obszarów, gdzie uznali-
śmy, że wymagają szczególnej pomo-
cy, znalazło się także dofinansowanie 
do pomysłów służących rozwojowi w 
gminach i powiatach popegeerow-
skich. wykluczenie miejscowości 
popegeerowskich było widoczne go-
łym okiem. Gwałtowna transformacja 
doprowadziła na tych terenach do 
gigantycznego bezrobocia i chaosu, 
także w naszym regionie. nam zależy, 
aby ta sytuacja niezawinionej biedy 
nie powróciła.

wiceminister stanisław szwed podczas spotkania z samorządowcami naszego regionu 
mówił o wzmacnianiu przez rząd lokalnych inwestycji.
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Co z tyM  
węgleM?
Sezon grzewczy zbliża się 
wielkimi krokami. Zda-
niem rządzących na jesień 
węgla będzie w nadmiarze, 
z kolei eksperci oceniają, że 
szykuje nam się zimą ogrom-
ny problem na skalę, jakiej 
nie widzieliśmy od lat. Czy 
mieszkańcy naszego regio-
nu mają powody do obaw? 
Wyjaśnia poseł Platformy 
Obywatelskiej Małgorza-
ta Pępek.

ReDakC Ja: Obecna sytuacja 
na rynku węgla opałowego 
budzi niepokój mieszkańców 
robiących zakupy tego su-
rowca na zimę. Czy słusznie?

MaŁGoRZata PęPek: Rolą Pań-
stwa jest kształtowanie bez-
pieczeństwa energetycznego 
dla swoich obywateli. Tym-
czasem od wybuchu wojny 
w Ukrainie rząd miał pełną 
świadomość niedoboru wę-
gla w krajowych magazynach. 
Mimo pisemnych ostrzeżeń, 
miesiącami nie zrobiono nic, 

by zapełnić lukę powstałą po 
decyzji o nałożeniu embarga 
na węgiel z Rosji. Zamiast 
już wtedy kupować węgiel, 
oszukiwano opinię publiczną, 
by teraz przerzucać się odpo-
wiedzialnością za zaistniałą 
sytuację.

Fakty są takie, że sezon 
grzewczy zbliża się wielki-
mi krokami, a premier dopie-
ro teraz przyznaje, że Polska 
ma „chroniczny niedobór wę-
gla” i zleca spółkom Skarbu 
Państwa zakup 4,5 mln ton 
surowca. To zdecydowanie 
za późno.

Jeszcze kilka tygodni temu 
przedstawiciele rządu zapew-
niali jednym głosem, że wę-
gla dla polskich domów nie 
zabraknie w najbliższym se-
zonie grzewczym.

Tak byłoby, gdyby po-
stawiono na dostawy węgla 
z różnych źródeł. Tymcza-
sem od 2015 r. Polska moc-
no zwiększyła import węgla 

z Rosji. Robiła to przez pod-
mioty prywatne, również 
na potrzeby spółek Skarbu 
Państwa. Cały czas przeko-
nywano przy tym, że Polska 
ma zapasy węgla na następ-
ne 200 lat. Doprowadzono 
do sytuacji, w której w kra-
ju mającym ogromne zasoby 
węgla i wielkie tradycje jego 
wydobywania, brakuje tego 
surowca, a jego ceny są ab-
surdalnie wysokie.

A czy dopłaty w postaci 3 
tys. zł jednorazowego dodat-
ku na zakup opału rozwiążą 
problem? Wcześniej przewi-
dywano cenę tony węgla dla 
odbiorców indywidualnych 
na poziomie 996 zł.

Ustawa o węglu za 996 zł 
ma miesiąc i już jest nieak-
tualna. Dopiero co przyjęte 
rozwiązanie, opierające się na 
dopłatach dla sprzedających 
ten surowiec, kompletnie się 
nie sprawdziło. Przestrzega-
liśmy i tłumaczyliśmy, że to 
tylko zagmatwa sprawę. Przez 
nieprzemyślane decyzje traci-
my bezpowrotnie czas, czego 
nie zmieni rządowy pomysł 
dodatku węglowego 3 tys. zł, 
bo tego węgla zwyczajnie nie 
ma. Dalej nic nie wiemy skąd, 

kiedy, za ile i czy w ogóle bę-
dzie dostępny.

Poza tym rząd nie zauwa-
żył, że Polacy oprócz węgla 
używają innych źródeł energii. 
Według rządowego projek-
tu ustawy aż 10 mln gospo-
darstw domowych nie będzie 
mogło skorzystać ze wsparcia 
finansowego. Zwracałam na 
to uwagę z mównicy podczas 
ostatniego posiedzenia Sej-
mu, ale rząd jest głuchy na 
nasze apele.

Przygotowaliśmy popraw-
kę do ustawy dotyczącą do-
datku energetycznego, który 
będzie obejmował węgiel, pel-
let, olej opałowy, gaz, koks 
oraz użytkowników energii 
elektrycznej. Domagaliśmy 
się, aby dodatkiem energe-
tycznym objęci byli również 
użytkownicy ciepła systemo-
wego, żeby te wszystkie osoby 
nie były pozostawione same 
sobie z zimnymi kaloryfera-
mi, ale ta również została od-
rzucona.

W ciężkiej sytuacji znajdu-
ją się zarówno odbiorcy in-
dywidualni, jak i przemysł 
ciepłowniczy. W naszym re-
gionie taka sytuacja wystę-
puje w Cieszynie. Co można 
zrobić, żeby mieszkańcy ko-

rzystający z sieci nie zosta-
li z zimnymi kaloryferami 
i zimną wodą nadchodzą-
cej zimy?

Na to również zwracałam 
uwagę podczas posiedzenia 
Sejmu. W obecnej sytuacji 
w miarę bezpieczne są te 
miasta, gdzie mieszkańców 
w ciepło zaopatrują duże kon-
cerny energetyczne. W Cie-
szynie układ właścicielski, 
związany z przeprowadzoną 
w latach 90. fuzją miejskich 
sieci ciepłowniczych z pań-
stwową elektrociepłownią, 
okazał się dysfunkcyjny 

w dzisiejszej rzeczywistości. 
Spółka „Energetyka Cie-
szyńska” jest w poważnych 
finansowych tarapatach. Tyl-
ko od prowadzonych obec-
nie rozmów i ewentualnego 
przejęcia jej przez „Tauron 
Ciepło” zależeć może cie-
pło w cieszyńskich mieszka-
niach w sezonie grzewczym. 
W tej sprawie również pod-
jęłam stosowne interwencje, 
bo nie można dopuścić do sy-
tuacji, w której mieszkańcy 
naszego regionu zostaną po-
zbawieni ciepła w zimowym 
okresie. (bP)

Poseł Małgorzata Pępek nale-
ży do grona najbardziej pra-
cowitych parlamentarzystów 
w Polsce. w obecnej kadencji 
sejmu wystąpiła z mównicy 
233 razy, plasując się na 9. 
miejscu wśród wszystkich 460 
posłów i złożyła już ponad 440 
interpelacji. wiele z nich doty-
ka problemów, z jakimi bory-
kają się mieszkańcy naszego 
regionu.

Zapraszam do biur poselskich w ży wcu przy ul. Rynek 21  
(tel. 33 861 00 33) i bielsku-białej przy ul. 11 listopada 7  
(tel. 513 010 737), w których udzielane są również bezpłatne porady 
prawne dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno ja, jak i moi 
współpracownicy jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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z poMoCą partnerów
Do pomocy organizowanej dla Ukrainy przez Powiat Bielski od początku przyłączają się samorządowcy  

z niemieckiego powiatu Rhein-Erft koło Kolonii.

Pod egidą Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Bia-
łej wysłano kolejnego tira 
z pomocą humanitarną dla 
Ukrainy. Do powiatu czernio-
wieckiego, zaprzyjaźnionego 
z bielskim regionem, trafiło 
teraz ok. 17,5 ton żywności 
i towaru, którego tam braku-
je. To nie wszystko, bo Powiat 
Bielski odpowiedział na apel 
Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów oraz na prośbę ducho-
wieństwa ze Lwowa i udziela 
pomocy dzięki wsparciu fi-
nansowemu swojego nie-
mieckiego partnera powiatu 
Rhein-Erft.

Kolejny transport

W kolejnym już transpor-
cie z Bielska do Kicmania 
znalazło się to, o co prosi-
li ukraińscy partnerzy, m.in. 
żywność o przedłużonej da-
cie przydatności do spoży-
cia, różnego rodzaju gotowe 
dania jednogarnkowe, kasz-
ka dla niemowląt oraz woda 
mineralna. Na wschód trafiły 
także leki, środki opatrunko-
we, sprzęt medyczny, środki 
czystości i higieny. W kom-
pletowaniu transportu pomógł 
lokalny przedsiębiorca, a fir-

ma z Kóz przekazała 20 schła-
dzarek na żywność.

Jak wyjaśnia Marek Rącz-
ka, naczelnik wydziału zarzą-
dzania kryzysowego bielskiego 
Starostwa Powiatowego, dary 
trafiają zarówno do migrantów 
wewnętrznych, którzy znaleźli 
schronienie w stosunkowo bez-
piecznym powiecie czernio-
wieckim, ale także w miejsca, 
gdzie toczą się zacięte walki.

Dodatkowo Powiat Biel-
ski kupił 2 spawarki z osprzę-

tem i częściami zamiennymi, 
które pomogą w odbudowie 
zniszczonej Buczy. Zakupio-
na za ponad 50 tys. zł żywność 
pojechała również do Lwowa 
i okolic, gdzie przebywa mnó-
stwo migrantów wewnętrz-
nych.

poMoC nieMieCKiCh 
partnerów

Starosta bielski Andrzej 
Płonka podkreśla, że od po-

czątku w pomoc dla Ukrainy 
za pośrednictwem Powiatu 
Bielskiego mocno angażuje się 
partnerski okręg Rhein-Erft, 
który przekazał dotychczas 
95 tys. euro. Z tych środków 
finansowane jest także pali-
wo dla transportów z pomo-
cą, którą organizuje Bielskie 
Pogotowie Ratunkowe. Do 
Bielska-Białej dojechały do 
tej pory dwa transporty huma-
nitarne z Niemiec: tir z żywno-
ścią oraz dostawa leków.

Po rozpoczęciu agre-
sji Rosji starostowie polski 
i niemiecki często ze sobą 
kontaktują się telefonicz-
nie. Teraz doszło do wizyty 
w Niemczech. – Pojechaliśmy 
przede wszystkim podzięko-
wać i rozliczyć się z przeka-
zanej dotąd pomocy na rzecz 
Ukrainy. Nie wszystko da się 
opowiedzieć przez telefon – 
mówi starosta.

Po pierwszej fali uciekinie-
rów wojennych bielski samo-
rządowiec poprosił o wsparcie 
partnerów z Niemiec. Odpo-
wiedzieli gotowością przyję-
cia ok. 100 ukraińskich rodzin. 

Chętni na wyjazd się nie zna-
leźli, trzeba było wytłumaczyć, 
że Ukraińcy woleli zostać bli-
żej ojczyzny, aby mieć potem 
ułatwiony powrót. – Dlatego 
władze powiatu Rhein-Erft po-
stanowiły pomóc nam w inny 
sposób, finansowy – doda-
je starosta.

Osobiste spotkanie było 
okazją do opracowania prio-
rytetów współpracy na kolej-
ne lata. To przede wszystkim 
wymiana dzieci i młodzieży, 
m.in. poprzez sport, zintensy-
fikowanie współpracy szkół 
i jednostek zajmujących się 
pomocą społeczną. (MF)

powiAt bielski
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Do bielska-białej dojechały do tej pory dwa transporty humanitarne z niemiec: tir z żywnością oraz dostawa leków.

anDRZeJ PŁonka,
starosta bielski:

Ciągle pamiętamy, że sytuacja na 
ukrainie jest trudna, a zniszczenia 
z każdym dniem rosną. nie ustaje-
my więc w wysiłkach, aby pomoc 
regularnie docierała na miarę na-
szych możliwości. i cieszy to, że w 
naszym regionie cały czas dzięki 
hojności różnych osób, firm i in-
stytucji kompletujemy transporty 
i wysyłamy na ukrainę.

wsparciem dla ukrainy zainte-
resowaliśmy samorząd niemiec-
kiego powiatu Rhein-erft koło 
kolonii, który natychmiast od-
powiedział, przysyłając pomoc. 
Co ważne, wiedząc za naszym 
pośrednictwem, czego potrzeba 
na ukrainie, właśnie to trafia z 
niemiec najpierw do nas, a po 
skompletowaniu całego trans-
portu dalej, na wschód.
Przez wojnę na ukrainie nasze 
telefoniczne kontakty z partne-
rami z niemiec stały się częstsze. 
ale nie wszystko da się załatwić 
przez telefon, dlatego spotka-
liśmy się i omówiliśmy kolej-
ne etapy współpracy, przede 
wszystkim pomocy dla ukrainy. 
takie wsparcie możliwe jest 
dzięki długoletniej współpracy 
samorządów trzech krajów, dla-
tego też warto ją pielęgnować i 
rozwijać.

Most i drogi
Rusza inwestycja na drodze 
powiatowej w gminie Be-
stwina, właśnie przekazano 
wykonawcy plac budowy. 
Chodzi o przeprawę w ciągu 
ul. św. Sebastiana w miejsco-
wości Bestwinka.

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Bielsku-Białej przekazał 
wykonawcy plac budowy. 
Przedsięwzięcie warte ponad 
5,3 mln zł obejmie rozbiórkę 
starego mostu i budowę nowe-
go, a także przebudowę dojaz-
dów, a przy okazji umocnienie 
dna i brzegów oraz skarp przy 
podporach nowej przeprawy. 
Na czas robót powstanie dla 
pieszych tymczasowa kładka. 
Roboty mają zakończyć się 
w listopadzie.

Jak wyjaśnia starosta 
bielski Andrzej Płonka, Po-
wiat Bielski pozyskał na to 
przedsięwzięcie ok. 50 proc. 
dofinansowania z budżetu 
państwa. Resztę samorząd 
dokłada z własnych docho-
dów. – Od 20 lat remontujemy 
większe i mniejsze mosty oraz 
przepusty w naszym powiecie, 

dzięki czemu obecnie ok. 80 
proc. tych obiektów mamy 
w dobrym stanie. Pracujemy 
nad projektami przebudowy 
kolejnych – mówi starosta.

W gminie Bestwina roz-
pocznie się wkrótce także inna 
powiatowa inwestycja. W Ja-
nowicach przy ul. Kubika po-
wstanie nowy przepust nad 
potokiem Łękawka. Tu także 
piesi mieszkańcy będą mieli do 
dyspozycji tymczasową kład-
kę. Całość robót ma kosztować 
ponad 800 tys. zł, a pieniądze 
pochodzą z budżetu powiatu 

bielskiego. Koniec prac za-
planowano na jesień.

Trwają również prace na 
innych drogach w powiecie: 
na ul. Rudzickiej w gminie 
Jasienica, Węglowej w Cze-
chowicach-Dziedzicach oraz 
Bukowskiej w gminie Porąbka. 
Jeszcze w sierpniu powinna za-
kończyć się przebudowa drogi 
w Buczkowicach. Odcinek ul. 
Bielskiej, o długości blisko 1 
km od nowego ronda do gra-
nicy z Meszną, zyska ścież-
kę pieszo-rowerową. Jeszcze 
w tym roku zakończą się rów-
nież roboty przy przebudowie 
dróg powiatowych w Danko-
wicach i Starej Wsi. (MF)

więCej Klas średniCh
Imponujące wyniki naboru 

do szkół ponadpodstawowych 
– w czechowickich Liceum 
Ogólnokształcącym oraz Ze-
spole Szkół Technicznych 
i Licealnych im. S. Staszica 
otwartych zostanie o siedem 
więcej klas pierwszych niż 
w poprzednich latach.

W bielskim Starostwie 
Powiatowym podsumowa-
no elektroniczny nabór do 
podlegających mu szkół 
ponadpodstawowych. Do 
czechowickiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. 
Skłodowskiej-Curie zgłosiło 
się 126 kandydatów. To ozna-
cza, że w nowym roku szkol-
nym będą tam 4 pierwsze 
klasy, o 2 więcej w porów-
naniu do roku poprzedniego.

Okazało się też, że w Ze-
spole Szkół największą popu-
larnością w technikum cieszy 
się zawód informatyka i logi-
styka. Od września ruszy tam 
w sumie aż 7 klas pierwszych, 
także w zawodach: technik 
fotografii, technik mecha-
tronik, technik reklamy oraz 
technik żywienia. To o 2 od-

działy więcej niż w ostatnich 
latach. Więcej kandydatów 
zgłosiło się także do szkoły 
branżowej, w której urucho-
mione zostaną 4 pierwsze kla-
sy. Ciekawostką jest prawie 
60 chętnych do liceum dla 
dorosłych w tejże placówce, 
w którym w ostatnich latach 
nie udawało się utworzyć kla-
sy.

Jak mówi Dorota Nikiel 
z Zarządu Powiatu Bielskie-
go, po raz pierwszy nabór 
objął młodzież, która zaczy-

nała edukację w wieku 6 lat, 
a więc w tym roku absolwen-
tów szkół podstawowych było 
więcej. Nie bez znaczenia są 
też stale polepszane warun-
ki nauki w szkołach Powiatu 
Bielskiego. W czechowic-
kim liceum sala gimnastycz-
na przeszła modernizację, do 
tego trzeba doliczyć nowe 
szatnie i sanitariaty, świetli-
cę i bibliotekę oraz siłownię 
zewnętrzną. Obecnie rusza 
budowa sali gimnastycznej 
przy „resortówce”. (MF)trwają prace przy budowie nowego mostu w bestwince.

większe zainteresowanie nauką w szkołach Powiatu bielskiego wynika 
m.in. ze stałego poprawiania warunków nauczania.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

7 tysięCy złotyCh jaKo preMie inflaCyjne

porozUMienie w taUronie
14 lipca po blisko 60-godzinnej okupacji 

siedziby Tauron Polska Energia S.A. w Ka-
towicach, doszło do podpisania porozumienia 
gwarantującego wypłatę jednorazowych premii 
dla wszystkich blisko 25 tysięcy pracowników 
Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A.

Wśród negocjatorów oraz sygnatariuszy 
porozumienia był m.in. Mirosław Brzuśnian, 
przewodniczący Rady Społecznej Grupy Kapi-
tałowej Tauron Polska Energia S.A., a równo-
cześnie szef „Solidarności” w bielskim oddziale 
spółki Tauron Dystrybucja. – 12 lipca przyje-
chaliśmy do Katowic na rozmowy w sprawie 
rekompensat dla pracowników w związku 
z szalejącą inflacją. Negocjacje prowadziło na-
sze 9-osobowe Prezydium Rady Społecznej, 
która skupia przedstawicieli trzech reprezenta-
tywnych związków zawodowych, działających 
w Tauronie: „Solidarności”, OPZZ i Forum. Nie 
usłyszeliśmy żadnych poważnych propozycji ze 
strony pracodawcy i wówczas zapadła decyzja 
o okupacji siedziby spółki Tauron – relacjonuje 
Mirosław Brzuśnian. W okupacji budynku brali 
udział wszyscy obecni na spotkaniu członkowie 
Rady Społecznej, łącznie 21 osób.

Rozpoczęły się kolejne tury negocjacji. Część 
z nich prowadzona była w tym samym pomiesz-
czeniu, które okupowali związkowcy. W roz-
mowach uczestniczyli wiceminister Piotr Pyzik 
z Ministerstwa Aktywów Państwowych i media-

tor Barbara Stefaniak-Gnyp. 14 lipca doszło do 
podpisania z Zarządem TPE S.A. porozumienia 
o wypłacie premii jednorazowych, rekompensu-
jących drastyczny wzrost inflacji, dla wszystkich 
blisko 25 tys. pracowników Grupy Kapitałowej 
Tauron. Będzie to kwota 7 000 zł w rozbiciu na 
6 000 zł płatnych do końca lipca, a 1 000 zł wy-
płaconych zostanie w grudniu.

Związkowcy wywalczyli również możliwość 
dalszych rozmów w listopadzie po poznaniu wy-
ników finansowych za trzy kwartały. – Obecne 
porozumienie to kompromis, który jednak nas 
satysfakcjonuje, bo mamy świadomość, że wy-
walczyliśmy to, co w tej chwili było możliwe 
do uzyskania. Ważne jest też to, że mamy zapis 
o powrocie do rozmów pod koniec roku, gdy 
będziemy znali nie tylko wyniki spółki, ale też 
poziom inflacji – kończy Mirosław Brzuśnian.

zapraszaMy na rajd „solidarnośCi”
Jak co roku, 3 września 2022 r. organizuje-

my kolejną edycję Ogólnopolskiego 
Rajdu Górskiego „Solidarności”. Tym 
razem będziemy wędrować na Stożek 
w Beskidzie Śląskim. Do schroniska, 
które znajduje się na granicy polsko-
-czeskiej, można dojść z Ustronia, 
Wisły lub Istebnej.

Na górze spotkamy się o godzinie 
12.00 i rozpoczniemy mszą św. dla 
związkowców i ich rodzin. Po mszy 
będzie można zjeść obiad, a rajd zakończymy 
quizem dotyczącym miejsca naszej wspinaczki.

Najliczniej reprezentowanej podczas rajdu or-
ganizacji związkowej Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” ufundowała specjalny puchar. 
Natomiast Zarząd Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” przyzna puchar oso-
bie, która zdobędzie pierwsze 
miejsce w konkursie wiedzy 
turystycznej. Ponadto każdy 
uczestnik otrzyma specjal-
ną odznakę rajdową. Do 29 
sierpnia zbieramy wpłaty 
wpisowe na rajd.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
u przewodniczących organizacji związkowych 
NSZZ „Solidarność” lub w Zarządzie Regio-
nu Podbeskidzie.

zMarł dariUsz KUCharsKi
11 lipca po długiej i ciężkiej 

chorobie w wieku 62 lat zmarł 
w Łodzi Dariusz Kucharski, 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność”, 
członek Komisji Krajowej, 
delegat na Krajowy Zjazd 
Delegatów, wieloletni szef 
związkowego Ośrodka Prac 
Społeczno-Zawodowych w Ło-
dzi, a także redaktor łódzkiego 
„Regionalnego Informatora 
Związkowego”. Był dobrze 
znany także związkowcom z naszego regio-
nu – wielokrotnie prowadził tu szkolenia, 

utrzymywał też stały kontakt z Regio-

nalną Sekcją Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Soli-
darność”.

Na uroczystościach po-
grzebowych, które odbyły 
się 18 lipca w Łodzi, byli 
obecni związkowcy z ca-
łego kraju, w tym zastęp-
ca przewodniczącego KK 
NSZZ „Solidarność” Tade-
usz Majchrowicz oraz dele-
gacje wielu regionów wraz 
z przedstawicielami Zarzą-
dów Regionów. Wśród nich 

był także przewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Marek Bogusz. Wystawiono 
także kilkanaście pocztów sztandarowych.

rząd zadeCydUje saM…

nie Ma zgody w sprawie płaCy MiniMalnej
Zgodnie z przewidywaniami na posiedzeniu 

plenarnym Rady Dialogu Społecznego nie wy-
pracowano wspólnego stanowiska w sprawie 
przyszłorocznego wzrostu płacy minimalnej, 
podwyżek dla budżetówki oraz waloryzacji rent 
i emerytur. „Solidarność” domaga się nie tyl-
ko wyższych podwyżek, ale oczekuje również, 
że jeszcze w tym roku pracownicy budżetówki 
otrzymają podwyżki, które przy obecnej inflacji 
pozwolą zachować ich siłę nabywczą.

15 lipca podczas plenarnego posiedzenia 
RDS pod przewodnictwem Piotra Dudy od-
była się wreszcie długo oczekiwana debata 
na temat założeń projektu budżetu państwa 
oraz propozycji średniorocznych wskaźników 
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej na rok 2023, jak również propo-
zycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. 
Strony nie uzgodniły wspólnej propozycji.

Rząd zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami zaproponował przyszłoroczny wzrost 
minimalnego wynagrodzenia przeprowadzić 
w dwóch transzach: od stycznia do poziomu 3 
383 zł i od lipca 3 450 zł. Proponowana przez 
rząd minimalna stawka godzinowa, której wyso-
kość powiązana jest ze wzrostem minimalnego 
wynagrodzenia, od stycznia 2023 roku ma wy-
nieść 22,10 zł, a od lipca – 22,50 zł.

NSZZ „Solidarność” podtrzymał postulat 
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej o nie mniej niż 20 proc. oraz 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę do 1 stycznia 2023 o nie mniej niż 490 zł 
i od 1 lipca 2023 o nie mniej niż o 250 zł. 
Oznaczałoby to wzrost płacy minimalnej do 
3 500 zł w pierwszym półroczu i 3 750 zł 
w drugiej połowie roku.

Związek ponadto uznał za konieczne dokona-
nie jeszcze w tym roku pozytywnej interwencji 
w kwestii wynagrodzeń zatrudnionych w sferze 
finansów publicznych, aby co najmniej utrzy-
mać ich realną wartość w świetle tak wysokiej 
dynamiki inflacji w bieżącym roku.

Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS nie uzgod-
ni wysokości minimalnego wynagrodzenia 
i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala 
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 
września br. Wysokość minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, a także wysokość minimalnej 
stawki godzinowej ustalone przez Radę Mini-
strów nie mogą być jednak niższe od tych, które 
zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialo-
gu Społecznego do negocjacji. tysol.Pl (MG / Ml)

bez liMitU i z więKszyMi zniżKaMi

związKowCy tanKUją taniej
35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa 

ekstra i 10 gr na gaz – to zniżki wynegocjowa-
ne dla członków „Solidarności” posiadających 
związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach pro-
gramu elektronicznej legitymacji związkowej. Co 
ważne, w przeciwieństwie do innych posiadaczy 
kart lojalnościowych związkowcy tankują bez 
limitów oraz zachowują dotychczasowe zniżki 
w sklepach na stacjach Lotos.

Nie 30 gr, ale 35 gr – tyle wynosi zniżka na 
podstawowe paliwa sprzedawane na stacjach 
Lotos dla posiadaczy związkowych kart „Lotos 
Biznes”. Mniej o 38 gr zapłacimy za paliwa Dy-
namic, a 10 gr za autogaz. To dobra wiadomość, 
zwłaszcza w czasie sezonu urlopowego. Dobra 
wiadomość jest również taka, że w przeciwień-
stwie do innych klientów, którym zniżki nalicza-
ne są tylko do 150 litrów miesięcznie, członków 
„Solidarności” takie limity nie obowiązują.

 – Liczebność i siła, jaką stanowi NSZZ 
„Solidarność”, daje dobre podstawy do 

negocjacji z partnerami biznesowymi, aby 
przynależność do naszego Związku nie tylko 
dawała siłę do walki o prawa pracownicze, 
ale również liczne zniżki i udogodnienia – 
skomentował Marek Lewandowski, rzecznik 
przewodniczącego KK.

Jednocześnie Lewandowski przypomina 
o innych zniżkach w ramach elektronicznej le-
gitymacji związkowej, jak np. ubezpieczenia 
w PZU. – Jeśli ktoś w oparciu o związkowe 
zniżki tankuje paliwo, ubezpiecza dom i samo-
chód, a do tego doliczy ulgę podatkową, która 
obowiązuje już od tego roku, to w większości 
przypadków cała jego składka związkowa wróci 
do niego – wylicza.

Obecnie ze związkowej karty „Lotos Biznes” 
w ramach programu elektronicznej legitymacji 
związkowej korzysta ponad 200 tys. członków 
Związku. Aby otrzymać elektroniczną legityma-
cję związkową należy zwrócić się bezpośrednio 
do swojej macierzystej organizacji. (tysol.Pl)

zawody wędKarsKie 
Pod koniec czerwca na sta-

wach w Kiczycach koło Skoczo-
wa odbyły się doroczne zawody 
wędkarskie o puchar Przewodni-
czącego Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność”. Pogoda do-
pisała, uczestnicy również.

Wędkarze wzięl i  udział 
w dwóch kategoriach – spławik 
i grunt. W kategorii spławik zwy-
ciężył Dariusz Orawski, a drugie 
miejsce zajął Andrzej Mokrysz (obaj z Hutchin-
son Bielsko-Biała). Trzecia lokata przypadła 
Janowi Gluzie z Tauronu.

W kategorii grunt zwyciężył Grzegorz Ba-
bij z PG Silesia z Czechowic-Dziedzic, drugie 

miejsce zajął Jan Gran z GT Poland ze Sko-
czowa, a trzecie Michał Kupczak z Metalpolu 
z Węgierskiej Górki.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy.
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42 lata teMU na podbesKidziU…

gorąCe lato’80
Strajki, masówki, postulaty – 42 lata temu w wielu zakładach pracy w 

województwie bielskim doszło do akcji protestacyjnych. Początkowo 

robotnicy walczyli o dodatki drożyźniane, później ich akcje były wyrazem 

poparcia dla strajkujących z Wybrzeża. Pierwsze protesty miały tu miejsce  

już w lipcu 1980 roku. Przypomnijmy w skrócie co się działo tamtego lata  

na terenie Podbeskidzia.

W pamiętnym lecie 1980 roku prasa i te-
lewizja zgodnie donosiły, że wszędzie, poza 
Wybrzeżem, trwa spokojna i wytężona praca. 
Powodowało to niechęć strajkujących z Gdań-
ska i Szczecina do robotników ze Śląska 
i Małopolski, a zapewne też do mieszkańców 
Podbeskidzia, wciśniętego między te dwa regio-
ny. Takie opinie były podwójnie niesprawiedli-
we. Tu nie było silnej, zorganizowanej opozycji 
ani też strajkowych tradycji, jak na Wybrzeżu. 
Poza tym wcale nie panował tu tak wielki spo-
kój, jakim chwaliły się władze.

pierwsze protesty
Już w połowie lipca 1980 roku kilkugodzin-

ny strajk przeprowadzili pracownicy jednego 
z wydziałów bielskiej Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych. Władze błyskawicznie speł-
niły ich postulaty. Na początku sierpnia Roman 
Walczak, kierowca Wojewódzkiego Przedsię-
biorstwa Komunikacji w Bielsku-Białej, zaczął 
zbierać podpisy pracowników WPK pod listą 
postulatów i żądań, głównie ekonomicznych 
i socjalnych. 8 sierpnia na krótki czas pracę 
przerwała część załogi Bielskich Zakładów 
Przemysłu Lniarskiego „Lenko”. Powrócono 
do pracy, gdy dyrekcja obiecała rozpatrzyć 
wysunięte tam postulaty wewnątrzzakładowe. 
Trzy dni później wybuchł krótki strajk na jed-
nym z wydziałów Bielskiej Fabryki Maszyn 
Włókienniczych „Befama”, jednego z najwięk-

szych zakładów w mieście. Już podczas tego 
pierwszego strajku robotnicy, doprowadzeni do 
furii biernością zakładowych działaczy związ-
kowych, zaczęli dopominać się o autentyczną 
reprezentację załogi.

Na kilka dni do bielskich zakładów powrócił 
względny spokój. Ale to były tylko pozory. Lu-
dzie dyskutowali na temat sytuacji w kraju, ko-
mentowali znane z Radia Wolna Europa gdańskie 
postulaty. Wśród załóg narastało napięcie, które 
lada moment mogło doprowadzić do wybuchu…

W poniedziałek 25 sierpnia na oddziale remon-
towym Fabryki Aparatów Elektrycznych „Apena” 
w Bielsku-Białej odbyła się masówka, w trakcie 
której pracownicy poparli gdańskie postulaty, do-
kładając do nich własne żądania, dotyczące głów-
nie spraw ekonomicznych i socjalnych.

Zaczęło też wrzeć w największym podbe-
skidzkim zakładzie, bielskiej Fabryce Samocho-
dów Małolitrażowych. Tam głównymi ogniskami 
kontestacji były wydziały Narzędziowni i Utrzy-
mania Ruchu. Zaczęło się od spisania żądań, 
głównie ekonomicznych i socjalnych, poprze-
dzonych słowami poparcia dla strajkujących 
z Wybrzeża. Pod takimi listami zbierane były 
podpisy pracowników. 25 sierpnia postulaty zo-
stały przekazane dyrekcji FSM, a równocześnie 
utworzony został Komitet Robotniczy, w którym 
znaleźli się m.in. Henryk Urban, Kazimierz Pi-
larz, Eugeniusz Widyna, Kazimierz Jabłoński, 
Mieczysław Micał i Zygmunt Kwaśny.

We wtorek 26 sierpnia na jeden dzień stanęła 
Bielska Fabryka Armatury „Befa”. Tam strajk, 
zainicjowany przez Wiesława Wróbla, zaczął się 
o 9.00 na przerwie śniadaniowej na hali wydzia-
łu mechanicznego. Zeszli się tam także pracow-
nicy z innych oddziałów, nawet pierwsze osoby 
z biurowca. W sumie było to około pół tysiąca 
ludzi. Strajkujący poparli gdańskie postulaty 
dokładając też własne.

Podobne żądania w tym samym czasie wysu-
nęli pracownicy kilku innych zakładów pracy, 

m.in.  Śląskich Zakładów Przemysłu Tłuszczo-
wego w Bielsku-Białej.

gorąCo w zaKładaCh
To wszystko odbywało się wewnątrz zakła-

dów i mało kto wiedział, że na Podbeskidziu 
„coś” się dzieje. Wszystko zmieniło się w śro-
dowy ranek 27 sierpnia. Wtedy na ulice stolicy 
Podbeskidzia nie wyjechał żaden autobus miej-
skiej komunikacji. Zaczął się zorganizowany 
przez Romana Walczaka i jego zaufanych ko-
legów strajk solidarnościowy.

Dyrekcja WPK na przemian krzykiem 
i obietnicami próbowała przerwać strajk. Wkrót-
ce do zajezdni zjechali towarzysze z Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR oraz przedstawiciele 
Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Rady 
Związków Zawodowych. Proponowano pra-
cownikom spore podwyżki, byle tylko wrócili 
do pracy. Bez skutku.

Gorąco zaczęło się też w innych zakładach 
Bielska-Białej. 28 sierpnia zaczął się kolejny 
strajk w „Befamie”, tym razem na oddziale 
montażu w największym Zakładzie D, gdzie 
pracowało prawie półtora tysiąca ludzi. W trak-
cie masówki powołano tam Komitet Strajkowy, 
który opracował listę postulatów. Na pierwszym 
miejscu umieszczono żądanie podpisania poro-
zumienia z gdańskim Międzyzakładowym Ko-
mitetem Strajkowym. „Befama” wznowiła pracę 
29 sierpnia, warunkowo zawieszając strajk do 
czasu wyjaśnienia sytuacji w Gdańsku.

Także 28 sierpnia rozpoczęły strajk pierwsze 
wydziały w FSM, a od następnego dnia strajkował 
już cały bielski zakład. Partyjni propagandziści 
zaczęli wyliczać, ile syrenek i małych fiatów nie 
zjechało z taśm produkcyjnych fabryki. Solidarny 
przestój w FSM trwał do ostatniego dnia sierpnia.

W dzień po WPK stanęły w Bielsku-Bia-
łej, obok „Befamy” i FSM, także inne zakłady 
– m.in. „Transbud”, PKS i Baza Sprzętowo-
-Transportowa Bielskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego, a także PKS 
i MPK w Oświęcimiu, Fabryka Wtryskarek 
w Wadowicach, Wytwórnia Silników Wyso-
koprężnych w Andrychowie i Andrychowska 
Fabryka Maszyn. 

W wielu innych zakładach odbyły się burzli-
we zebrania załóg, owocujące sformułowaniem 
własnych postulatów, a przede wszystkim po-
parciem dla strajkującego wybrzeża. Następne-
go dnia, czyli 29 sierpnia, zaczęli strajk między 
innymi kierowcy z MPK i PKS w Żywcu, załogi 
oddziałów towarowych PKS w Kętach i Oświę-
cimiu, kierowcy z PKS w Cieszynie, a także 
pracownicy żywieckiego oddziału „Transbudu”. 
Wszystkie strajki miały już wyłącznie charakter 
solidarnościowy z MKS-em w Gdańsku.

sUKCes z wybrzeża
Część strajków wygasła w sobotę 30 sierp-

nia po podpisaniu porozumienia w Szczecinie. 
Inne skończyły się w ostatnim dniu tego go-
rącego miesiąca. W nieformalnej strajkowej 
bazie, jaką była wówczas bielska zajezdnia 
WPK, strajk przerwano niedzielnym rankiem 
31 sierpnia, gdy praktycznie było już pewne, 
że za moment podpisane zostanie porozumie-
nie w Gdańsku.

Strajki na Podbeskidziu trwały jeszcze 
w pierwszych dniach września tamtego pamięt-
nego roku. Zastrajkowali wówczas między inny-
mi pracownicy skoczowskich zakładów FSM: 
Kuźni i Odlewni, załoga bielskich Zakładów 
Szybowcowych i żywieckiej papierni „Solali”. 
Niespokojnie było też w Zakładach Chemicz-
nych Oświęcim, w cieszyńskim Polifarbie i w 
Zakładach Metali Lekkich w Kętach.

  

W czwartek 11 września 1980 roku w sie-
dzibie bielskiego oddziału Stowarzyszenia PAX 
przy ul. Bohaterów Warszawy odbyło się pierw-
sze spotkanie organizacyjne Międzyzakładowe-
go Komitetu Założycielskiego samorządnych, 
niezależnych związków zawodowych w woje-
wództwie bielskim. Przedstawiciele trzydziestu 
zakładów pracy na przewodniczącego MKZ wy-
brali Patrycjusza Kosmowskiego z bielskiego 
WPK. Jego zastępcami zostali Roman Walczak 
(także WPK) i Roman Pisulak z „Transbudu”. 
To było pierwsze zebranie przyszłej podbeskidz-
kiej „Solidarności”.

aRtuR kasPRZykowski
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gminA bestwinA

sianoKosy na wesoło
To był dzień pełen radości i świetnej zabawy. III Janowickie Sianokosy powróciły po pandemicznym 

czasie, a potrzeba organizacji tego rodzaju integracyjnych wydarzeń była doskonale widoczna.

Zgodnie z przyjętą for-
mułą mieszkańcy poszcze-
g ó l n y c h  c z ę ś c i  g m i n y 
przygotowali się do udziału 
w turnieju sołectw, demon-
strując przed jego rozpoczę-
ciem w barwnym korowodzie 
rozmaite pomysłowe przebra-
nia. Drużyny z Bestwiny, Be-
stwinki, Janowic i Kaniowa 
prześcigały się również w po-
mysłach na zabawniejszą pre-
zentację. Wierszyki, kapele 
muzyczne i piosenki powi-
talne zwiastowały wesołe po-
dejście do turnieju, podobnie 
jak bardzo oryginalne środki 

transportu, a więc traktory, 
konie czy wozy drabiniaste.

Konkurencje, z jakimi się 
mierzono, bez wątpienia mia-
ły swój urok, bo też ich celem 
było przypomnienie dawnych 
zwyczajów i stylu życia. Po-
dzielono je na te przeznaczone 
dla dorosłych, jak „siecenie” 
kosą, dojenie krowy, stawia-
nie kopki, „chytanie joj” czy 
nawet konkurs kulinarny pod 
nazwą „swacyna w pole”. 
Dzieci wzięły udział w roz-
poznawaniu ziół i liści drzew, 
biegu z kopystką oraz w wor-
ku. Nietypowej rywalizacji 
z uwagą przyglądało się jury. 
Oceniano czas i precyzję wy-
konania zadania, współpracę 

w drużynie, także ubiór i ak-
centy regionalne.

Po podliczeniu punktów 
okazało się, że triumfatorem 
III edycji Janowickich Siano-
kosów zostało sołectwo Ka-
niów, którego sołtys Marek 
Pękala odebrał puchar wyko-
nany w pracowni ceramicznej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bestwinie. Do Bestwinki 
trafiło z kolei trofeum soł-
tysa Janowic „za tradycję”, 
natomiast Bestwina wygrała 
zmagania kulinarne. Przypo-
minano jednak, że wszyscy 
w Janowicach zgromadzili się 

po to, by przyjemnie spędzić 
czas. Przyczyniły się do tego 
również dmuchane atrakcje, 
stoiska gastronomiczne, poka-
zy sprawności Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej działa-
jącej w Janowicach i wresz-
cie występy zapraszających 
do tańca zespołów Blue Party 
i Puls Music. (sl)
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aRtuR beniowski,
wójt gminy bestwina:

Po dwuletniej przerwie związa-
nej z pandemią bardzo udanie 
powróciliśmy do organizacji Ja-
nowickich sianokosów. impreza w 
poprzednich edycjach świetnie się 
sprawdziła. i tym razem była to 
sposobność, aby dobrze się bawić, 
spędzać czas ciekawie i aktywnie, 
a przy tym zintegrować z miesz-
kańcami pozostałych gminnych 
sołectw.
na ten aspekt należy dziś zwracać 
zresztą szczególną uwagę, podob-
nie jak na kultywowanie dawnych 
tradycji i zwyczajów, czego w Ja-
nowicach nie mogło zabraknąć. 
Cieszy mnie jako wójta tak duże 
zaangażowanie mieszkańców w 
to, aby spotkać się na tym wspól-
nym święcie, które w skali regio-
nu można uznać w jakimś sensie 
za unikatowe.

piłKarsKa UroCzystość
Dom Sportowca w Bestwi-
nie był miejscem kolejnej 
gali, jaką na podsumowanie 
piłkarskiego sezonu zorga-
nizował Podokręg Bielsko-
-Biała.

Znakomite wyniki osią-
gnęli w zakończonym już se-
zonie trampkarze i juniorzy 
Ludowego Klubu Sportowe-
go „Przełom” Kaniów. Obie 
drużyny zdobyły mistrzostwo 
swoich klas rozgrywkowych 
– odpowiednio Ligi Trampka-
rzy w rundzie jesiennej i IV 
Ligi Okręgowej A1 Junior.

Gala była świetną sposob-
nością do wyróżnienia dobrze 
rozwijającego się szkolenia 
w klubie. Prezes Grzegorz 
Wieczorek odebrał puchary, 
vouchery i nagrody rzeczowe, 
które wręczył mu w imieniu 
organizatora wójt Artur Be-
niowski, sprawujący patronat 
nad uroczystością. – Osią-
gnięcia wszystkich naszych 
sportowych drużyn cieszą. 
Szczególnie utalentowanej 
młodzieży, która ma chęci, 
aby trenować i doskonalić 
swoje umiejętności. Gmina 
stwarza ku temu możliwości, 
a liczba młodych piłkarzy tre-

nujących w klubach potwier-
dza, że warto na to stawiać 
– zauważa wójt Beniowski.

W Domu Sportowca na-
gradzano również szereg 
innych klubów, których 
piłkarze osiągali sukcesy 

w swoich ligach. Wśród go-
ści byli sportowcy, trenerzy 
i działacze piłkarscy. Dla ca-
łego środowiska była to oka-
zja do wspólnej integracji 
w czasie pomiędzy rozgryw-
kami o punkty. (ReD)

sprawujący patronat nad piłkarską galą wójt artur beniowski gratulował 
sukcesów klubom, których zespoły w minionym sezonie najlepiej radziły 
sobie w rozgrywkach ligowych.

Fo
to

: S
ła

w
om

ir
 Le

w
cz

ak
/ m

at
. U

G 
Be

St
w

in
a

strategiCzna sportowa
Po rozstrzygniętym prze-
targu w lipcu rozpoczęła się 
przebudowa ulicy Sporto-
wej w Bestwince. – To jedna 
z największych inwestycji 
drogowych w naszej gminie 
w ostatnich latach – przy-
znaje wójt Artur Beniowski. 

Ulica Sportowa ma zna-
czenie niemalże strategicz-
ne. Z jednej strony łączy 
dwie części gminy, stano-
wiąc zarazem tranzyt w kie-
runku Dankowic, z drugiej 
jest drogą dojazdową dla 
mieszkańców do kluczo-
wych miejsc użyteczności 
publicznej na terenie Be-
stwinki. Wójt Artur Beniow-
ski czynił więc starania, by 

pozyskać dofinansowanie na 
realizację przebudowy, co też 
przyniosło skutek. W ramach 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg przyznana zosta-
ła Gminie Bestwina kwota 2 
779 413 zł, która uzupełnio-
na o znaczący wkład własny 
pozwoli zamknąć zadanie na 
poziomie 6,8 mln zł.

Prace prowadzone będą 
do września 2023 r. i obej-
mą szeroki zakres. Zapla-
nowano przede wszystkim 
kompleksową przebudowę 
całego ciągu ul. Sportowej, 
a więc od skrzyżowania z ul. 
Dworkową do skrzyżowania 
z ul. św. Floriana. Budowie 
podlegał będzie w tym re-
jonie chodnik dla pieszych, 

oświetlone zostaną przej-
ścia, dodatkowo wykonana 
będzie niezbędna infrastruk-
tura towarzysząca.

Wójt Artur Beniowski 
dodaje, że najistotniejsze 
znaczenie w przypadku tej 
inwestycji przypisać należy 
poprawie bezpieczeństwa. 
– W tej części Bestwinki 
panuje spory ruch nie tyl-
ko samochodowy, ale i pie-
szy. Droga była już mocno 
zniszczona, nie gwarantowa-
ła przez to bezpieczeństwa 
na takim poziomie, jakie-
go powinniśmy oczekiwać. 
Dobrze, że na przestrzeni 
nadchodzących miesięcy 
ten stan rzeczy się zmieni – 
mówi wójt gminy. (Ma)

Ruszyła kolejna ważna inwestycja na terenie gminy – przebudowa ulicy sportowej w bestwince.
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Wóz dla Grodźca 
Tym razem o nowy wóz strażacki wzbogaciła się jednostka OSP w Grodźcu. 

To siódmy nowy pojazd bojowy zakupiony w ostatnich pięciu latach  

ze wsparciem pozyskanego dofinansowania.

Wójt Janusz Pierzyna z de-
legacją strażaków OSP Gro-
dziec we wtorek 19 lipca 
odebrał pojazd od bielskiej 
firmy Szczęśniak, producen-
ta specjalistycznego nadwo-
zia strażackiego nowego wozu 
bojowego. Następnie przed re-

mizą jednostki nowy nabytek 
powitali druhowie i mieszkań-
cy Grodźca.

Samochód pożarniczy mar-
ki Renault D16 typu GBA 
z napędem 4x4, określany jest 
jako średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy. Jest fabrycznie 

nowy, uterenowiony, z sześcio-
osobową kabiną. Wyposażony 
został w moduł gaśniczy, ma 
zbiornik na wodę o pojemności 
3 tys. litrów i osobny na środek 
pianotwórczy o pojemności 300 
litrów. Również wyposażony 
został w dwuzakresową auto-

pompę marki Godiva P2A2010 
o wysokiej wydajności i działko 
dachowe. Pojazd kosztował 899 
868,00 zł, z czego 150 000,00 
zł wójt pozyskał ze środków 

WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, 
250 000,00 zł od Marszałka 
Województwa Śląskiego, zaś 
499 868,00 zł pochodzi z bu-
dżetu Gminy Jasienica. (uGJ)

parKing  
gotowy

Wcześniej niż planowano za-
kończono rozbudowę parkingu 
przy budynku straży pożarnej 
OSP Świętoszówka.

Warto podkreślić, że budy-
nek nie służy jedynie druhom 
z OSP, ale ma charakter wie-
lofunkcyjny. – Parking będzie 
służył wszystkim mieszkań-
com, którzy przyjeżdżają do 
tego miejsca, stanowiącego cen-
trum integracji całego sołectwa 
– wyjaśnia wójt Janusz Pierzy-
na. Oprócz straży obiekt mieści 
bowiem dużą salę widowiskową 
z zapleczem kuchennym, często 
wykorzystywaną do działalności 
miejscowych stowarzyszeń i na 

spotkania mieszkańców. Działa 
tu także poczta, lekarz i kantor. 
Budynek w ostatnich latach prze-
szedł gruntowną modernizację, 
dzięki czemu poprawił się jego 
stan techniczny, a także stał się 
dużo bardziej funkcjonalny.

Toteż rozbudowę parkingu na-
leży uznać za ostatni etap prac 
przy modernizacji obiektu. Par-
king powiększył się, obecnie dys-
ponuje 25 miejscami postojowymi, 

zostały wyznaczone również dwa 
miejsca dla pojazdów osób niepeł-
nosprawnych. Przy okazji rozbu-
dowy parkingu cały teren zyskał 
odwodnienie, które połączono 
z istniejącą kanalizacją deszczo-
wą. Nową część dostosowano do 
otaczającego terenu, dróg i pla-
ców wokół budynku strażnicy, 
nawierzchnię wyłożono kostką 
betonową. Całość kosztowała 335 
547,34 zł. (uGJ)

KlUb z własną siedzibą
Klub piłkarski LKS Mazańcowice na 
35-lecie swojego istnienia doczeka się 
klubowej siedziby, służącej jako zaple-
cze szatniowe.

– Klub prowadzą pasjonaci, oddani 
przede wszystkim pracy z młodzieżą. 
Bardzo angażowali się w stworzenie na 
niezagospodarowanym terenie bezpiecz-
nego boiska. Jako społeczność gminy Ja-
sienica wspieramy rozwój sportu wśród 
najmłodszych naszych mieszkańców. 
Temu celowi ma też służyć nowy klubo-
wy budynek, jaki zamierzamy postawić 
przy boisku. Młodzież piłkarska będzie 
miała tam odpowiednie warunki, aby się 
przygotować do treningów i meczów – 
wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Jak dodaje, już od kilku lat Gmina 
kupuje działki w sąsiedztwie obiektu 
użyteczności publicznej. W 2009 r. po-
zyskała działkę o powierzchni 11 arów za 
łączną kwotę blisko 55 tys. zł.

Teren w zupełności wystarczy na wy-
budowanie parterowego budynku za po-

łudniową linią boiska. Będą tam dwie 
szatnie dla zawodników, szatnia trenerów 
i sędziów, toalety i prysznice, magazyn, 
a także sala szkoleniowa, w której oprócz 
sportowych zebrań i przygotowań do me-
czów będzie można również prowadzić 
różnego rodzaju warsztaty z młodzieżą. 
Obecnie trwają ostatnie prace nad opra-
cowaniem projektu budynku zaplecza.

Klub z Mazańcowic w tym roku świę-
tuje 35-lecie istnienia. Założyli go sami 
mieszkańcy, którym nie tyle zależało na 
ligowych trofeach, co na propagowaniu 
zdrowego stylu życia i sportowych po-
staw wśród dzieci i młodzieży. Szybko 
okazało się, że takich pasjonatów prak-
tycznej piłki nożnej jest na tyle dużo, że 
można powołać klub. Najprostszym roz-
wiązaniem było zorganizować się pod 
egidą ogólnopolskiego związku Ludo-
wych Klubów Sportowych. Formalne za-
łożenie klubu ułatwiło z kolei utworzenie 
trawiastego boiska na niezagospodarowa-
nym terenie przy wsparciu władz Gminy 
i sponsorów. (uGJ)

jUż 19 działKa sprzedana
Za ponad 5,2 mln zł została 
sprzedana działka w Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefie Ekono-
micznej. Grunt o powierzchni 
ponad 2,1 hektara kupiła firma 
Teo Logis z Komorowa zajmu-
jąca się logistyką.

Dokładnie grunt objął 2,1009 
ha powierzchni, za który Gmina 
otrzymała 4.243.820,00 zł netto, 
czyli brutto 5 243 820 zł. – Cały 
czas widać w naszym regionie za-
interesowanie gruntami o charak-

terze produkcyjno-usługowym. 
My dysponujemy taką ziemią, 
bo zapobiegliwie zbudowaliśmy 
70-hektarową strefę, dzięki cze-
mu mamy stałe duże wpływy do 
gminnego budżetu – mówi wójt 
Janusz Pierzyna.

Dodaje, że środki ze sprzedaży 
działek Gmina niezmiennie prze-
znacza na mocne wsparcie pro-
gramów inwestycyjnych Gminy 
służących rozwojowi całej gmi-
ny Jasienica. To już dziewiętnasta 
sprzedana działka na Jasienickiej 

Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicz-
nej. Łącznie od uruchomienia Stre-
fy w czerwcu 2015 r. za kwotę 58 
256 435,88 zł brutto zostało sprze-
danych 34,5543 hektarów, a więc 
połowa dostępnych gruntów.

Obecnie w tym miejscu działają 
już firmy, które wcześniej zaku-
piły grunty. Gmina za pozyskane 
przez wójta środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 4,2 mln zł buduje też 
drugą drogę do Strefy, ma ona być 
gotowa już w tym roku. (uGJ)

w
izU

aL
iza

cJ
a z

ap
Le

cz
a.

 ka
ro

L B
UL

an
Da

. B
UL

an
Da

 a
rc

hi
te

kc
i

nowy samochód odebrał wójt Janusz Pierzyna wraz z delegacją osP Grodziec.
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JanusZ PieRZyna,
wójt gminy Jasienica:

Zakup nowych wozów bojowych 
dla jednostek gminy Jasienica 
służy poprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców naszej gminy. Cie-
szę się, że nasz tabor – a więc i 
możliwości ratownicze naszych 
druhów – się powiększa i uno-
wocześnia. to kolejny zakup 
fabrycznie nowego samochodu 
pożarniczego dla jednostek osP 
naszej gminy, siódmy już w cią-
gu ostatnich pięciu lat. Łącznie 
te nowoczesne pojazdy koszto-
wały ponad 6,1 mln zł.
Jak widać, to drogi sprzęt, dla-
tego wykorzystujemy nadarza-
jące się możliwości, jakie dają 
dofinansowania z zewnętrz-
nych źródeł. ale trzeba to pod-
kreślić, że inwestujemy także 
nasze własne gminne środki. 
Gdyby nie środki, jakie generu-
jemy ze sprzedaży gruntów na 
strefie, nie mielibyśmy środków 
na tzw. wkład własny.
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w oKresie ostatniCh pięCiU lat gMina 
jasieniCa zaKUpiła siedeM nowyCh 
saMoChodów:

•	 2017 r. dla os Międzyrzecze Górne, Man Gba, koszt pojazdu 799 992,00 
zł, w tym dofinansowanie Mswia – 350 000,00 zł, dotacja Gminy Ja-
sienica – 449 992,00 zł

•	 2019 r. dla osP Rudzica, scania P320 GCba, koszt pojazdu 929 880 zł, 
w tym Mswia – 200 000,00 zł, wFoŚiGw – 50 000,00 zł, nFoŚiGw – 
200 000,00 zł, środki własne – 10 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica 
– 469 880,00 zł

•	 2019 r. dla osP Świętoszówka, Renault D16 Gba, koszt pojazdu 821 
148,00 zł, w tym Mswia – 70 000,00 zł, wFoŚiGw – 50 000,00 zł, 
nFoŚiGw – 240 000,00 zł, kG PsP – 100 000,00 zł, dotacja Gminy Ja-
sienica – 361 148,00 zł

•	 2020 r. dla osP Międzyrzecze Dolne, Renault D16 Gba, koszt pojazdu 
809 955 zł, w tym wFoŚiGw – 229 000,00 zł, Mswia – 231 000,00 zł, 
środki własne – 20 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 329 955,00 zł

•	 2020 r. dla osP Mazańcowice, Renault k440 GCba, koszt pojazdu 1 
040 028,47 zł, w tym ksRG – 510 000,00 zł, środki własne – 28,47 zł, 
dotacja Gminy Jasienica – 530 000,00 zł

•	 2021 r. dla osP iłownica, Renault D16 Gba, koszt pojazdu 831 726,00 
zł, w tym środki kG PsP (firmy ubezpieczeniowe) – 250 000,00 zł, urząd 
Marszałkowski województwa Śląskiego – 200 000,00 zł, dotacja Gminy 
Jasienica – 381 726,00 zł

•	 2022 r. dla osP Grodziec, Renault D16 Gba, koszt pojazdu 899 868,00 
zł, w tym wFoŚiGw i nFoŚiGw – 150 000,00 zł, urząd Marszałkowski 
województwa Śląskiego – 250 000,00 zł, dotacja Gminy Jasienica – 
499 868,00 zł

Łączny koszt pojazdów wyniósł 6 132 597,47 zł.
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gminA jAworze

bliżej zdrojU
Czy w najbliższej przyszłości gmina Jaworze  

poszerzy nazwę o „Zdrój?”

W czwartek 14 lipca po 
rozstrzygnięciu przetar-
gu wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz podpisał z do-
świadczoną firmą z Warsza-
wy  UOS Dr i l l i ng  S .A . 
umowę na rewitalizację od-
wiertu geotermalnych wód 
solankowych. – Odwiert 
badawczy został wykonany 
już na przełomie lat 70. i 80. 
XX w., ale nie był to okres, 
w którym można było myśleć 
o kosztownych przedsięwzię-
ciach. Dlatego wracamy do 
sprawy. Zależy nam, aby się 
przekonać, jakie tak napraw-
dę właściwości ma woda, 
która znajduje się pod Jawo-
rzem – wyjaśnia wójt.

Na realizację zadania 
z rządowego Polskiego Ładu 
– Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Gmina otrzymała 
ok. 4,4 mln zł. Po rozstrzy-
gnięciu przetargu okazało 
się, że oferta opiewa na kwo-

tę 5,68 mln zł, brakujące 1,3 
mln zł dołoży więc Gmina 
Jaworze z własnego budżetu.

W trakcie robót przed po-
nad czterdziestu laty dowier-
cono się na głębokość 1175 
m, a pobrana próbka wody 
okazała się wysoko zmine-
ralizowaną solanką. Już wte-
dy można było wnioskować, 
że posiada ona właściwości 
lecznicze. Obecna rewitali-
zacja obejmuje poza samy-
mi pracami technicznymi 
również dokładne badania 
i opracowanie geologiczne. 
Wykonawca będzie również 
odpowiadał za pozyskanie 
koncesji dla gminy Jaworze 
na eksploatację wody leczni-
czej. Prace mają potrwać do 
czerwca 2024 r.

Po tych działaniach możli-
we będzie utworzenie zakła-
du górniczego, który zająłby 
się wydobyciem solanki. Po-
zyskana w ten sposób „słona 

woda” będzie mogła zostać 
użyta w tężniach. To pozwoli 
na starania o uzyskanie statu-
su uzdrowiska z nobilitującym 
„Zdrój” dodanym do nazwy.

– To niejedyny warunek 
uzyskania statusu uzdrowiska, 
ale pozostałe wydaje się, że 
spełniamy – dodaje wójt. Po-
świadczony przez Polską Aka-
demię Nauk klimat Jaworza 
charakteryzuje się właściwo-
ściami leczniczymi, wykorzy-
stywanymi przy chorobach 
układu oddechowego, układu 
krążenia, narządów ruchu, za-
burzeń neurologicznych oraz 
zaburzeń przemiany materii. 
Miejscowość spełnia także 
inne warunki, m.in. ten mó-
wiący o odpowiedniej infra-
strukturze leczniczej, w tym 
wypadku odnosi się on do 
działającego tutaj sanatorium. 
Gmina jest również w dużym 
stopniu skanalizowana. (R)

rodzinnie i bezpieCznie
Szeroko rozumiane bez-
pieczeństwo w przestrzeni 
publicznej było motywem 
przewodnim Rodzinnego 
Dnia Bezpieczeństwa Dro-
gowego, przeprowadzonego 
w Jaworzu w poniedziałek 
25 lipca.

Nieprzypadkowo ten 
właśnie termin został za-
proponowany na organi-
zację rodzinnej imprezy. 
Na 25 lipca przypada bo-
wiem Dzień św. Krzysz-
tofa, patrona kierowców 
i podróżnych. Poza tym 
okres wakacyjny, gdy wie-
le młodych osób porusza 
się w pobliżu miejsc du-
żego natężenia ruchu, ide-
alnie sprzyja temu, aby 
o zasadach bezpieczeństwa 
przypominać. – Taki też był 
nasz zamysł, aby pokazać 
różnego typu aspekty za-
grożeń dla bezpieczeństwa, 
ale również zaprezentować 

dobre praktyki w poruszaniu 
się po drogach, chodnikach 
czy najogólniej rzecz ujmu-
jąc w przestrzeni publicznej. 
Takich działań o charakte-
rze profilaktycznym i edu-
kacyjnym nigdy za wiele 
– przyznaje wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz.

Formuła przyjęta dla Ro-
dzinnego Dnia Bezpieczeń-
stwa Drogowego okazała 
się jak najbardziej trafio-
na. Liczna obecność dzieci 

w towarzystwie rodziców 
to zresztą najlepsze tego 
potwierdzenie. Przy am-
fiteatrze atrakcji było pod 
dostatkiem. Odbyły się 
widowiskowe pokazy ra-
townictwa drogowego zor-
ganizowane przez Poligon 
Strażacki z Bielska-Białej 
oraz warsztaty Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-
-Białej. Podziwiać można 
było samochody wyścigowe 
Pumba Racing Team i sprzęt 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Jaworza, a specjalny stra-
żacki tor przeszkód zapew-
niła Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza. Spore zaintere-
sowanie wzbudził jaworzań-
ski punkt serwisowy, każda 
osoba go odwiedzająca 
otrzymywała małą niespo-
dziankę – ramkę na tablice 
rejestracyjne z logo #Ko-
chamJaworze. (ReD)

nowe MiejsCe do zabaw
Nadejście wakacji zbie-
gło się z otwarciem senso-
rycznego placu zabaw na 
terenach rekreacyjnych 
w Jaworzu. Dzieci już chęt-
nie z niego korzystają, spę-
dzając czas pożytecznie.

Urządzenia nowego pla-
cu zabaw zostały tak skon-
struowane, aby stymulować 
rozwój dziecka. Nie chodzi 
tu jedynie o aspekt fizycz-
ny, choć ruch na świeżym 
powietrzu ma tu również 
istotne znaczenie. Przede 
wszystkim jednak dzieci 
poprzez zabawę mają roz-

budzać swoją ciekawość, 
chłonąc przy tym wiedzę 
o otaczającym ich świecie. 
Obok katalogowych urzą-
dzeń plac posiada sperso-
nalizowane ekomemory. 
Treści zostały dobrane pod 
względem tematycznym, 
a informacje, które w nim 
się znajdują dotyczą okre-
ślonego regionu. Każde 
urządzenie jest wyposażone 
w tabliczkę z opisem dzia-
łania.

Plac, którego otwarcia 
dokonał Radosław Ostałkie-
wicz, nie tylko w tym przy-
padku jako wójt gminy, ale 

i członek zarządu realizujące-
go inwestycję Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Bielska”, doskonale 
spełnia swoją rolę w słonecz-
ne wakacyjne dni. Nie bez 
znaczenia jest jego umiej-
scowienie w sąsiedztwie 
tężni zdrojowej i parku stre-
et workout, czyniąc miejsce 
atrakcyjnym dla osób w róż-
nym wieku. – Przybywają tu 
rodziny z dziećmi i widać, że 
doskonale się bawią. To waż-
ne, że wolny czas wakacyjny 
spędzają w sposób przyjem-
ny, a przy tym bezpieczny – 
podkreśla wójt Jaworza. (ReD)
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UzdrowisKo  
w jaworzU
w 1862 r. właściciel miejscowo-
ści – hr. Maurycy saint Genois 
d’anneaucourt – założył pierw-
sze uzdrowisko na obszarze tzw. 
Śląska austriackiego. w 1906 r. 
Jaworze zmieniło właściciela, 
ale nowy nabywca – hrabiow-
ska rodzina larischów – nie 
zainteresowała się utrzymy-
waniem tego statusu.
trzy lata później opawski 
urząd zawiesił miejscowości 
status sanatoryjny, choć zabie-
gi lecznicze, jak hydroterapia 
czy kąpiele borowinowe, wciąż 
były tu prowadzone. w trakcie 
dwudziestolecia międzywojen-
nego powstały tu m.in. sanato-
ria dla kobiet i dzieci. starania o 
odzyskanie statusu uzdrowiska 
zostały jednak przerwane przez 
ii wojnę światową.

RaDosŁaw 
ostaŁkiewiCZ, 
wójt gminy Jaworze:

w naszej gminie panuje dość 
powszechna zgoda, że warto 
nawiązywać do tradycji uzdro-
wiskowych Jaworza. to dzięki 
uzdrowisku nasza miejscowość 

półtora wieku temu się rozwi-
nęła, z tamtego okresu pochodzi 
wiele historycznych budowli czy 
układ ulic. a uzdrowisko dobrze 
się kojarzy jako miejsce pracy i od-
poczynku w zdrowym otoczeniu.
oczywiście, uzdrowisko to także 
zadanie do wykonania, nie tylko 
przy okazji zdobywania statusu, 
ale i później – dbania o jego za-
chowanie. to też motywuje do 
nieustannego starania się o taki 
rozwój gminy, aby nie szkodzić 
otoczeniu. i nie dotyczy to jedynie 
władz samorządowych, ale całej 
naszej społeczności, organizacji 
i stowarzyszeń, także zwykłych 
mieszkańców.
Dlatego zamierzamy starać się o 
uzyskanie statusu uzdrowiska i 
lecznicze solanki mogą te starania 
znacznie przyspieszyć.
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o czasach uzdrowiska w Jaworzu przypominają dawne pocztówki.
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gminA szczyrk

MUzeUM Kolejną atraKCją
W budynku amfiteatru Skalite w Szczyrku utworzone zostało Muzeum Górskie. To wyjątkowo interesujące 

miejsce już w pierwszych dniach po otwarciu zgromadziło sporo turystów.

Muzeum Górskie powstało 
w nieprzypadkowej lokaliza-
cji. Amfiteatr Skalite z dużą 
estradą i trybunami to jeden 
z najważniejszych punktów 
w mieście. W sąsiedztwie znaj-
duje się należący do Centralne-
go Ośrodka Sportu w Szczyrku 
kompleks skoczni Skalite im. 
Beskidzkich Olimpijczyków, 
przebiega tu również urokliwy 
deptak nad Żylicą, który służy 
licznym spacerowiczom.

Bardzo szybko okazało się, 
że to idealna przestrzeń, aby 
zgromadzić eksponaty, które 
przybliżają historię turystyki 
i sportu na terenie Beskidów, 

jednocześnie zgłębiają dzieje 
kultury ludowej regionu. Zoba-
czyć można w Muzeum m.in. 
narty skokowe i biegowe z lat 
20. minionego wieku, zimowy 
sprzęt znany z Igrzysk Olim-
pijskich, oryginalne numery 
startowe i kombinezony za-
wodników, plakaty tematyczne 
czy wreszcie różnorodne zbio-
ry zdjęć i publikacji z dawnych 
lat, które przypominają sylwet-
ki znamienitych sportowców 
związanych ze Szczyrkiem. 
Elementem ekspozycji, cieszą-
cym się szczególnym wzięciem 
odwiedzających, jest interak-
tywna platforma, dzięki której 

każdy może choć na moment 
poczuć się jak prawdziwy sko-
czek narciarski.

Uroczystego otwarcia 
Muzeum Górskiego końcem 
czerwca dokonał burmistrz 
Szczyrku Antoni Byrdy. 
Przypomniał, że taka po-
trzeba pojawiała się w śro-
dowisku sportowym wśród 
pasjonatów dyscyplin zimo-
wych, szukających miejsca, 
by swoje zbiory zgromadzić 
i podzielić się nimi. Miasto 
zaangażowało się w pozy-
skanie niezbędnych fundu-
szy, przeznaczyło także na 
ten cel środki z własnego 
budżetu, by przebudować 
część widowni na potrzeby 
przestrzeni muzealnej.

Wstęgę na inauguracji 
obiektu przeciął również 
medalista olimpijski z Pjong-
czangu z 2018 r. Stefan Hula. 
Spotkanie z utytułowanym 
szczyrkowianinem, cieka-
wie opowiadającym o swojej 
sportowej drodze, było dodat-
kową atrakcją uroczystości. 
Podobnie prelekcja dotycząca 
historii skoków i beskidzkich 
olimpijczyków, którą popro-
wadził Wiktor Pękala.

Utworzenie nowego miej-
sca w Szczyrku zrealizowane 
zostało w ramach mikropro-
jektu „Muzeum Górskie – 
odkrywamy dzieje sportu 
i turystyki w Beskidach”, dla 
którego partnerem wiodącym 
był Miejski Ośrodek Kultu-

ry, Promocji i Informacji im. 
Jana Więzika w Szczyrku. 
Z kolei partnerem po stronie 
czeskiej jest Gmina Kanio-
vice. Środki na inwestycję 
to efekt współfinansowa-
nia zadania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu 
INTERREG V-A Republika 
Czeska – Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu 
Beskidy. (Ma)
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antoni byRDy,
burmistrz szczyrku:

Pośród licznych atrakcji, jakie 
przybywający do szczyrku mogą 
napotkać, Muzeum Górskie będzie 
bez wątpienia zajmować istotne 
miejsce. Potrzebowaliśmy takiego 
obiektu, który we właściwy spo-

sób przybliża przede wszystkim 
naszą sportową historię, a ta jest 
przecież długoletnia i naznaczona 
wieloma sukcesami. Już zresztą 
w pierwsze dni po otwarciu eks-
pozycji nie zabrakło chętnych do 
ich obejrzenia.
Mamy teraz w szczyrku małe 
centrum kulturalno-sportowe. 
Do amfiteatru, tętniącego życiem 
szczególnie w czasie sprzyjającej 
aury, dołączyła dobrze zagospo-
darowana muzealna przestrzeń. 
na tym nie zamierzamy poprze-
stawać. w nieodległej, mam na-
dzieję, przyszłości dążyć będzie-
my do stworzenia w tej samej 
okolicy izby Regionalnej, która 
nawiązywałaby do pasterskich 
korzeni szczyrku i jego miesz-
kańców.

KoMpleKs nie tylKo dla UCzniów
Jeszcze przed nadejściem wa-
kacji zakończyła się budowa 
wielofunkcyjnego komplek-
su sportowego w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Szczyrku.

– To obiekt, który będzie 
przez lata spełniał swoje za-
danie. Z jego powstania sko-
rzystają dzieci i młodzież 
uczęszczający do pobliskiej 
szkoły. Ale nie tylko, bo rów-
nież inni mieszkańcy Szczyrku 
mogą na kompleksie spełniać 
aktywnie swój wolny czas – wy-
jaśnia burmistrz Antoni Byrdy.

W ramach inwestycji przy 
ulicy Sosnowej powstał wielo-
funkcyjny kompleks sportowy, 
składający się z boiska do pił-
ki nożnej o wymiarach 40x20 
m oraz boiska do koszyków-
ki i siatkówki o wymiarach 
15x20 m. Zagospodarowano 
także przestrzeń na plac rekre-
acyjny z funkcją boiska do piłki 
ręcznej oraz gry w badmintona. 
Możliwe jest tu również upra-
wianie dyscyplin lekkoatle-
tycznych – biegu na 60 m na 
czterotorowej bieżni, pchnię-
cia kulą i skoku w dal. Dla lep-
szej funkcjonalności obiektu 
wzdłuż wykonano piłkochwy-

ty, korzystanie z infrastruktury 
sportowej po zmroku zapewni 
oświetlenie, a przyglądanie się 
rozgrywkom możliwe będzie 
dzięki montażowi trybun. Nie 
zapomniano o elementach ma-
łej architektury, a więc ławkach 
parkowych i koszach na śmieci.

Jak przypomina burmistrz 
miasta Antoni Byrdy, grun-
towna przebudowa istnieją-
cego dotąd obiektu nie byłaby 
możliwa bez wspólnych wy-
siłków osób zdeterminowa-
nych, by projekt doprowadzić 
do końca. – Kilka razy starali-
śmy się o dofinansowanie mi-
nisterialne, ale nie przynosiło 
to niestety pożądanego skutku. 
Nie zrezygnowaliśmy jednak 
i dziś możemy pochwalić się 
miejscem, które będzie sprzy-
jało rozwojowi fizycznemu, ale 

i odpoczynkowi dla zdrowia – 
dodaje burmistrz Szczyrku.

Inwestycja zrealizowana zo-
stała ostatecznie dzięki pomo-
cy finansowej w formie dotacji 
w kwocie 1,47 mln zł z budżetu 
Województwa Śląskiego w ra-
mach „Śląskiego Pakietu dla Tu-
rystyki”. To kluczowe wsparcie 
dla przeprowadzenia zadania, 
choć dodać należy, że miasto 
dołożyć musiało ok. 700 tys. zł 
ze środków własnych, wobec 
większej kwoty na przewidzia-
ny zakres prac w przetargu, ani-
żeli pierwotnie zakładano. – Na 
szczęście nie słychać już gło-
sów, że to obiekt niepotrzebny 
dla Szczyrku i jego mieszkań-
ców. Przykład tej inwestycji naj-
lepiej pokazuje, że zgoda buduje 
i sprzyja działaniom dla rozwoju 
– podkreśla Byrdy. (R)

kompleks wielofunkcyjny w pobliżu szkoły Podstawowej nr 2 w szczyrku to 
obiekt umożliwiający spędzanie czasu na wszechstronnych aktywnościach.
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Udane jaKUbowe święto
Rajd Rowerowy Szlakiem 5 
Parafii zainaugurował w so-
botę 23 lipca tegoroczne Ja-
kubowe Święto w Szczyrku, 
które wypełniono rozmaity-
mi atrakcjami.

Uczestnicy Rajdu prze-
mierzali indywidualnie trasę, 
która wiodła przez Buczko-
wice, Godziszkę, Rybarzo-
wice, Meszną, a finiszowała 
w pobliżu amfiteatru Skali-
te w Szczyrku. Dalsza część 
wydarzenia obejmowała ani-
macje dla dzieci oraz atrak-
cje z udziałem całych rodzin. 
Duże poruszenie wzbudziła 
baloniada, rozpalono tra-
dycyjne Ognisko Jakubo-
we, nie brakowało także 
licznych stoisk gastrono-
micznych z lokalnymi, ale 

i ukraińskimi przysmakami. 
Artystyczną gwiazdą wie-
czoru był zespół Trubadu-
rzy, wcześniej wybrzmiały 
m.in. covery znanych przebo-
jów Krzysztofa Krawczyka, 
muzyka góralska, a o dobre 
humory zadbał kabaret Ła-
weczka z aktorami znanymi 

z popularnego serialu telewi-
zyjnego „Ranczo”.

Podczas Jakubowego Świę-
ta wręczone zostały również 
podziękowania za wsparcie 
i wszelkie działania aktywizu-
jące społeczność szczyrkowską 
oraz pomoc w pozyskiwaniu 
środków finansowych, umoż-
liwiających realizację projek-
tów wzbogacających ofertę 
turystyczną Szczyrku.

Organizatorem impre-
zy była Parafia św. Jakuba 
w Szczyrku przy współpra-
cy z Gminą Szczyrk, a re-
alizację zapewniło wsparcie 
finansowe Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholo-
wych. (Ma)Fo

to
: m

ia
St

o 
Sz

cz
yr

k



10 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.pllipiec 2022

paMięCi legionisty
Pochodzący z Pisarzowic legionista Józefa Piłsudskiego Józef Gacek spoczął na cmentarzu w Trzyńcu 

w dzisiejszych Czechach. Przez całe lata Wanda Bieleszowa dbała o jego grób. To historia, która łączy 

pokolenia i regiony.
W czerwcu delegacja gmi-

ny Wilamowice i mieszkańców 
sołectwa Pisarzowice na czele 
z burmistrzem Marianem Tre-
lą na cmentarzu w Trzyńcu 
uczciła pamięć Józefa Gacka, 
pochodzącego z Pisarzowic le-
gionisty, a także Wandy Bie-
leszowej, która przez 70 lat 
opiekowała się jego grobem. 
Śp. Wanda Bieleszowa zupeł-
nie nie znała zmarłego młode-
go polskiego legionisty. Uznała 
jednak, że należy zadbać o grób 
Polaka, którego miejsce wiecz-
nego spoczynku znajduje się tak 
daleko od jego rodziny.

Inicjatorem uroczystości 
był przedstawiciel Polskiego 

Związku Kulturalno-Oświa-
towego w Lesznej Dolnej 
Tadeusz Szkucik, który zain-
teresował tą historią społecz-
ność Pisarzowic. Wkrótce 
Rada Gminy Wilamowi-
ce nadała zmarłej honorowe 
obywatelstwo. Wyróżnienie 
zostało przekazane na ręce 
Stanisława Zientka, który 
blisko z Wandą Bieleszową 
współpracował. Medal i pate-
ra znajdą swoje godne miejsce 
w pomieszczeniach miejscowe-
go Zarządu Koła PZKO Trzy-
niec Stare Miasto.

W uroczystości udział wzięli 
m.in. Izabella Wołłejko-Chwa-
stowicz, Konsul Generalna RP 

z Ostrawy, Radim Koslowský, 
wiceprezydent miasta Trzyniec, 
Jerzy Cienciała, senator Senatu 
Republiki Czeskiej, Józef Szy-
meczek, wiceprezes Kongresu 

Polaków w Republice Czeskiej, 
Marek Bartnicki z Zarządu 
Głównego PZKO w Repu-
blice Czeskiej. Wilamowice 
obok burmistrza reprezentowa-

ła m.in. przewodnicząca Rady 
Gminy Stanisława Kudłacik 
i wielu mieszkańców Pisarzo-
wic, także pomysłodawcy wy-
darzenia Bronisław Gawron 
i Stanisław Peszel.

Co ważne, miejscowe 
PZKO znalazło godnych na-
stępców śp. Wandy Bieleszo-
wej. To młodzież i harcerze 
odtąd dbać będą o grób legio-
nisty z Pisarzowic. (sP)

gminA wilAmowice

MaRian tRela,
burmistrz wilamowic:

to drobna historia, ale dotyka 
tej prawdziwie wielkiej historii 
i pokazuje, że każdy może zro-
bić coś dobrego. Pani wanda 
bieleszowa z poczucia przywią-
zania do polskości opiekowała 
się grobem pochodzącego z Pi-
sarzowic legionisty przez całe 
dziesięciolecia, także wtedy, w 
czasach komunistycznej Czecho-

słowacji, gdy było to bardzo źle 
widziane.
Dlatego chcieliśmy się jakoś od-
wdzięczyć, uhonorować ją i upa-
miętnić, nadając jej tytuł Honoro-
wego obywatela wilamowic. Pani 
wanda już nie żyje, nie może sama 
przyjąć tego wyróżnienia. ale do-
brze, że młode pokolenia przejmują 
odpowiedzialność za historyczną 
pamięć. a pani wanda na zawsze 
zostanie już w historii naszej gminy. Grób legionisty z Pisarzowic Józefa Gacka.
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MiMo UpałU dali radę
Ponad 260 uczestników  
26 czerwca spędziło aktyw-
ną niedzielę biorąc udział 
w XI Gminnym Rajdzie 
Rowerowym pod patrona-
tem Burmistrza Wilamowic 
Mariana Treli. Organizato-
rem był Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Wila-
mowicach.

Tego dnia na starcie na te-
renie LKS Pionier w Pisarzo-
wicach w pomarańczowych 
koszulkach z logiem rajdu 
pojawiło się wiele dzieci 
i młodzieży razem ze swo-
imi rodzinami, by rozpocząć 
rowerową przygodę. Rowe-
rzystów przywitała zastępca 
dyrektora MGOK w Wilamo-
wicach Jolanta Danek życząc 
bezpiecznej drogi, a całość 
spraw związanych z trasą 
rajdu, jej przebiegiem i bez-
pieczeństwem, przedstawiła 
niezastąpiona od 11 lat Ko-
mandor Rajdu Dorota Nikiel.

W tym roku rekreacyj-
na ścieżka rowerowa liczy-
ła 18 km i wiodła prostą, 
ale niezwykle malowni-
czą trasą z dwoma delikat-
nymi podjazdami. Mimo 
30-stopniowego upału i pa-

lącego słońca, podzieleni na 
15 grup wszyscy dzielnie 
dojechali na półmetek raj-
du na stadionie sportowym 
LKS Sokół w Hecznarowi-
cach. Tutaj przy poczęstun-
ku przygotowanym przez 
członków klubu sportowego 
i Koło Gospodyń Wiejskich, 
uczestnicy odpoczęli i na-
brali energii na dalszy etap. 
Z programem tanecznym wy-
stąpiły mażoretki „Nemezis” 
prowadzone pod kierunkiem 
Karoliny Troszok, które do 
wspólnej zabawy zaprosiły 
również najmłodszych uczest-
ników rajdu.

Liczący 9 km drugi etap 
przebiegał przez centrum 
Hecznarowic, następnie Wi-
lamowic i zakończył się metą 
w Zasolu Bielańskim. Na no-

wym orliku wszyscy szukali 
schronienia w cieniu pod roz-
łożonymi namiotami. Każdy 
z uczestników rajdu otrzymał 
posiłek regeneracyjny, napój 
i grochówkę. Śpiewem i tań-
cem rowerzystów powitał 
Zespół Regionalny „Zasola-
nie”, który prowadzi Lidia 
Dziubek. Najważniejszym 
jednak punktem było loso-
wanie nagród, w tym roweru 
miejskiego i innych gadżetów 
rowerowych, które zostały 
ufundowane przez starostę 
bielskiego Andrzeja Płonkę, 
burmistrza Wilamowic Ma-
riana Trelę i sponsorów.

Obok Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wilamo-
wicach do udanej organi-
zacji rajdu przyczynili się: 
Rady Sołeckie z Pisarzowic, 
Hecznarowic i Zasola Bie-
lańskiego, TKKF „Żywioł” 
w Wilamowicach, UKS „So-
kół” i LKS „Pionier” z Pisa-
rzowic, LKS „Sokół” i Koło 
Gospodyń Wiejskich z Hecz-
narowic, a także jednostki 
OSP z Pisarzowic, Heczna-
rowic i Wilamowic oraz 
Policja z Komisariatu w Ko-
biernicach, a także Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji 
z Wilamowic. (MJ)

Manewry strażaCKie w pisarzowiCaCh
W sobotę i  niedzielę  4 
i 5 czerwca Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Wilamo-
wicach zrealizował projekt 
„Manewry strażackie – oka-
zją do umocnienia polsko-
-czeskich kontaktów”.

Celem projektu było uwraż-
liwienie lokalnej społeczności 
na rolę, jaką pełnią jednostki 
ochotniczych straży pożarnych 
w codziennym funkcjonowa-
niu społeczeństwa, rozwija-
nie i wspomaganie rozwoju 
współpracy transgranicznej, 
wymiany doświadczeń po-
między strażakami działają-
cymi w Gminie Wilamowice 
i Gminie Dolní Benešov.

W realizacji projektu wzię-
ła udział liczna, bo aż 50-oso-
bowa grupa strażaków z Czech 
z Gminy Dolní Benešov, która 
przyjechała do Pisarzowic w so-
botę 4 czerwca, aby podczas 
spotkania z jednostką OSP z Pi-
sarzowic omówić problematykę 
działalności straży pożarnych 
oraz ich specyfikę zarówno po 
czeskiej, jak i polskiej stronie. 
Goście mieli okazję zobaczyć 
pokaz pożarnictwa, prezen-
tację sprzętu bojowego oraz 
samochodów, jakimi jednost-
ka z Pisarzowic dysponuje. 
Zwieńczeniem tego spotkania 
było wydarzenie kulturalne, 
podczas którego przy muzyce 
oraz poczęstunku zaplanowa-
no rozwój dalszej współpracy 
jednostek OSP na kolejne lata.

Podczas drugiego dnia wi-
zyty w niedzielę 5 czerwca 
goście ze Słowacji odwiedzi-
li jednostki OSP działające 
w Gminie Wilamowice oraz 
jednostkę Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej. 
Mieli dzięki temu możliwość 
zapoznania się ze sprzętem, 
jakim dysponują poszcze-
gólne jednostki, zaprezento-
wano im samochody bojowe 
oraz wyposażenie pożar-
nicze. W komendzie PSP 
w Bielsku-Białej zademon-
strowana została im m.in. 

nowoczesna drabina mecha-
niczna. Zaplanowana została 
rewizyta strażaków z Gminy 
Wilamowice w Gminie Dol-
ní Benešov.

Mikroprojekt współfinan-
sowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Pro-
gramu INTERREG V-A Re-
publika Czeska – Polska 
2014-2020 oraz z budżetu pań-
stwa Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz ze środków własnych za 
pośrednictwem Euroregionu 
Beskidy. (GR)

mikroproJekt wSpółFinanSowany ze śroDków eUropeJSkieGo FUnDUSzU rozwoJU reGionaLneGo w ramach 
proGramU interreG V-a repUBLika czeSka – poLSka 2014-2020 oraz z BUDŻetU pańStwa rzeczpoSpoLiteJ poLSkieJ 

oraz ze śroDków właSnych za pośreDnictwem eUroreGionU BeSkiDy
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CieKawie na leśnyM piKniKU
Nadleśnictwo Wisła, Mia-
sto Wisła i lokalne Koła Ło-
wieckie podjęły się wspólnie 
organizacji XXII Pikniku Le-
śnego. Dzięki temu w sobotę 
9 lipca na terenie Amfite-
atru im. Stanisława Hadyny 
w centrum Wisły oraz jego 
najbliższych okolicach każdy 
znaleźć mógł coś odpowied-
niego dla siebie.

Ogromną popularnością 
uczestników wydarzenia cie-
szyły się warsztaty polegające 
na własnoręcznym skręca-
niu skrzynek lęgowych dla 
ptaków czy wyrobie medali 
z drewna i magnesów na lo-
dówkę. Począwszy od ucię-
cia piłą ręczną drewnianego 
krążka z przygotowanego 
wałka brzozowego, poprzez 
wyszlifowanie powierzchni 
papierem ściernym i wydrą-
żenie otworu ręczną wiertarką, 
a skończywszy na ozdobieniu 
krążka pieczątkami z motywa-
mi zwierząt lub liści drzew 
leśnych. Była to zarazem 
dogodna okoliczność do za-
poznania się z informacja-
mi o odnawialnym surowcu 
drzewnym. Nie brakowało 
także trudnych tematów, choć-
by tych związanych z klęska-
mi w lasach i wycinką drzew.

Z uwagą przyglądano się 
również stoisku z grzybami. 
O zaletach i zagrożeniach 
czyhających właśnie ze strony 
grzybów opowiadał Justyn Ko-
łek. Grzyboznawca zaprezen-
tował ponadto jadalne gatunki 
grzybów, ale też i te śmiertel-
nie trujące oraz zestawy do 
własnoręcznej hodowli.

Ważnym punktem Pikniku 
Leśnego było zapoznanie gości 
z różnorodnymi rasami psów 
myśliwskich. Pokaz ten cieszył 
się dużym uznaniem wśród pu-
bliczności, a psy oraz ich opie-
kunowie byli często nagradzani 
zasłużonymi oklaskami. Pupi-
le bez problemu zaprezento-
wały swoje największe zalety 
na scenie, nie miały także nic 
przeciwko głaskaniu i przytula-
niu przez najmłodszych. Warto 

odnotować, że pokaz psów my-
śliwskich jest stałym punktem 
wydarzenia, a po frekwencji 
widać, że publiczności wciąż 
jeszcze się nie znudził.

Sporo osób odwiedziło sto-
iska edukacyjne. Nadleśnictwo 
Kobiór przygotowało najważ-
niejsze zagadnienia związane 
z hodowlą żubrów oraz atrak-
cyjne warsztaty z malowaniem 
ptaków, Nadleśnictwo Kato-
wice podjęło temat łowiectwa 
i ciekawostek dotyczących róż-
nych gatunków drewna, a Nad-
leśnictwo Węgierska Górka 
przeprowadziło warsztaty od-
nośnie drzew i krzewów. Każ-
de z nadleśnictw miało również 
w zanadrzu konkursy dla dzie-
ci, podczas których rozdano 
setki gadżetów edukacyjnych, 
powstałych głównie z drewna. 
Z chęcią uczestniczono ponad-

to w konkursach i warsztatach 
plastycznych pod okiem pra-
cowników Wiślańskiego Cen-
trum Kultury i edukatorów 
Nadleśnictwa Wisła, a także 
przy stoisku zorganizowanym 
przez Polski Związek Łowiec-
ki. Zaprezentowało się również 
Gospodarstwo Pszczelarskie 
Lasów Państwowych Nadle-

śnictwa Wisła, usytuowane na 
co dzień w Jaworzynce w są-
siedztwie Wolierowej Hodowli 
Głuszców i Karpackiego Ban-
ku Genów.

Wydarzeniem niewątpliwie 
szczególnym było wręczenie 
przez zastępcę nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Wisła Pawła 
Kłopotowskiego na ręce bur-
mistrza Wisły Tomasza Bujo-
ka listu gratulacyjnego z okazji 
60-lecia nadania praw miej-
skich wraz z obrazem przed-
stawiającym perełkę naszych 
wiślańskich lasów – głusz-
ca. Z tym też akcentem ściśle 
związane było dzieło Sebastia-
na Suszki-Kamińskiego, któ-
ry przez cały piknikowy czas 
żmudnie wykonywał drewnia-
ną rzeźbę ze stosownym jubile-
uszowym logo. (ReD/MM)

startUje prograM 
Ciepłe MieszKanie
N a r o d o w y  F u n d u s z 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej przezna-
cza 1,4 mld zł na dotacje 
do termomodernizacji 
w budynkach wieloro-
dzinnych.

NFOSiGW ogłosił roz-
poczęcie ogólnopolskiego 
programu antysmogowego 
„Ciepłe Mieszkanie”, skie-
rowanego do właścicieli 
lokali w wielorodzinnych 
budynkach mieszkalnych. 
Będą się oni mogli starać 
w swoich gminach o uzy-
skanie dofinansowania m.in. 
na wymianę pieców węglo-
wych, podłączenie lokalu 
do wspólnego efektywne-
go źródła ciepła, na wyko-
nanie instalacji centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej. Dotację będzie 
można także przeznaczyć na 
wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej – pod warun-
kiem wymiany nieefektyw-
nego źródła ciepła – oraz 
na wentylację mechaniczną 
z odzyskiem ciepła i doku-
mentację projektową.

Celem programu jest 
poprawa jakości powie-
trza, zmniejszenie emisji 
pyłów i gazów cieplarnia-
nych poprzez wymianę in-
dywidualnych źródeł ciepła 
oraz poprawa efektywności 
energetycznej w lokalach 
mieszkalnych znajdujących 
się w wielorodzinnych bu-
dynkach. W zależności od 
dochodu właściciel miesz-
kania będzie mógł uzyskać 
od 15 tys. zł, stanowiących 
30 proc. kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji, do na-

wet 37,5 tys. zł i 90 proc. 
takich kosztów.

Operatorem programu 
„Ciepłe Mieszkanie” w wo-
jewództwie śląskim będzie 
tutejszy Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, 
który przeprowadzi na-
bór wniosków o dofinan-
sowanie w formie dotacji 
dla gmin. Samorządy będą 
musiały wcześniej uzyskać 
odpowiednie deklaracje od 
mieszkańców zaintereso-
wanych udziałem w pro-
gramie. Nabór wniosków 
dla beneficjentów końco-
wych, a więc właścicieli 
mieszkań, będą prowadzi-
ły gminy, na podstawie 
umów zawartych wła-
śnie z tym Funduszem. Po 
przeprowadzeniu naboru 
i ocenie wniosków o dofi-
nansowanie pod względem 
spełnienia warunków kwa-
lifikujących do uzyskania 
dofinansowania w ramach 
programu gmina podpisze 
umowy z wnioskodawca-
mi będącymi właściciela-
mi mieszkań.

A więc to z gminami 
właściciele podpiszą umo-
wę o dotację, przyznaną na 
podstawie przeprowadzo-
nego wcześniej przez sie-
bie naboru wniosków i ich 
ocenie. Gminy zaś będą mo-
gły aplikować o dofinanso-
wanie w ramach programu 
w trybie ciągłym w podzia-
le na dwa nabory. Pierwszy 
zostanie przeprowadzony do 
31 grudnia 2022 r. drugi – 
do końca przyszłego roku, 
w zależności jednak od do-
stępności środków. (R, PaP)
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Znaczne środki w wysokości 672,5 tys. zł przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Śląskiej Chorągwi ZHP. Dofinansowanie to pozwoli na 

zorganizowanie wakacyjnych wyjazdów dla przeszło 4,2 tys. dzieci.

Do uroczystego podpisania 
umowy przez prezesa WFO-
ŚiGW Tomasza Bednarka oraz 
harcmistrz Annę Peterko, ko-
mendantkę Chorągwi Śląskiej 
ZHP, doszło w Ośrodku Obo-
zowym Hufca ZHP Ziemi 
Rybnickiej w bielskiej Wa-

pienicy. – Dzieci będą wy-
poczywały bardzo aktywnie, 
poznając przyrodę między in-
nymi w trakcie wędrówek 
i wycieczek krajoznawczych. 
Podczas tych wyjazdów reali-
zowane będą programy profi-
laktyki zdrowotnej, edukacji 

ekologicznej oraz regionalnej 
edukacji przyrodniczej. To 
wpisuje się w naszą działalność 
prozdrowotną i ekologiczną – 
podkreślił prezes Bednarek.

Katowicki Fundusz po-
nownie  zdecydował  s ię 
w znacznym stopniu wes-

przeć wakacyjny wypoczynek 
dzieci z terenu województwa 
śląskiego. Na wyjazdy dokład-
nie 4237 dzieci Związek Har-
cerstwa Polskiego Chorągiew 
Śląska otrzymał kwotę 672,5 
tys. zł, co umożliwi zorgani-
zowanie 63 turnusów. Obozy 

harcerskie będą odbywały się 
do 28 sierpnia w miejscowo-
ściach czystych ekologicznie 
w województwach wielkopol-
skim, zachodniopomorskim, 
łódzkim, śląskim, warmińsko-
-mazurskim, opolskim, pod-
karpackim, świętokrzyskim, 
pomorskim i kujawsko-po-
morskim. Program przygoto-

wany dla dzieci obejmuje m.in. 
zabiegi profilaktyczno-leczni-
cze, aktywne spędzanie czasu 
poprzez turystykę rowerową 
oraz zajęcia sportowe, a także 
warsztaty i konkursy o tematy-
ce zdrowotnej i ekologicznej. 
Przewidziano ponadto warto-
ściowe spotkania z leśnikami 
i zwiady terenowe. (Ma)

wsparCie dla waKaCyjnyCh tUrnUsów

wszeChstronne warsztaty
Tereny przy Gminnym Ośrodku Kultury 
„Promyk” w Wilkowicach oraz w parku 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 
w Bystrej posłużyły za miejsce warsztatów 
z zakresu leśnej edukacji.

W środę 20 lipca dzieci uczestniczące 
w warsztatach spędziły czas aktywnie pod 
okiem ekspertów Ewy i Adama Kaliszu-
ków. Przygotowano różnorodny program, 

który zapewnił dzieciom zdobycie cennej 
wiedzy i nowych umiejętności. Obserwo-
wano pszczoły i ich życie w ulu, poznawano 
rodzaje rosnących w pobliżu drzew, krze-
wów i ziół, tworzono obrazy z kwiatów i li-
ści. Malowano także akwarelami krajobrazy 
związane z otaczającą przyrodą, wykony-
wano i samodzielnie szlifowano drewniane 
medale, a nawet oglądano trutnia w powięk-
szeniu. (M)

Prezes wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
w katowicach tomasz bednarek oraz hm. anna Peterko, komendantka 
Chorągwi Śląskiej ZHP, potwierdzili współpracę dotyczącą dofinansowania 
wypoczynku dzieci w trakcie wydarzenia w ośrodku obozowym w bielskiej 
wapienicy.

wakacyjne obozy harcerskie będą każdorazowo przeprowadzane w miejscach przyjaznych ekologicznie praktycznie na terenie całego kraju. Dzięki temu 
dzieci spędzą czas aktywnie i pożytecznie, poznając przyrodę Polski.

Fo
to

: G
ok

 pr
om

yk
 w

 w
iLk

ow
ic

ac
h


