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SAMORZĄDY

Inwestycje dla mieszkańców
Samorządy w całej Polsce odebrały środki, jakie rząd przeznaczył na realizację Programu Inwestycji Strategicznych. – To znaczące wsparcie na rozwój Polski
lokalnej, również w odniesieniu do naszego regionu – mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Drabek i Stanisław Szwed.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych samorządowcy z powiatu bielskiego odebrali w sali bielskiej delegatury
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wsparcie pozwoli gminie Bestwina wybudować w Janowicach dużą salę
gimnastyczną przy istniejącej, która jest już za mała w stosunku do potrzeb.
listopad 2021

geotermalnego wód solankowych. Celem jest w tym przypadku uruchomienie zakładu
górniczego, a docelowo odzyskanie praw uzdrowiskowych.
Inwestycja, na którą Gmina
Jaworze pozyskała z Polskiego
Ładu 4,4 mln zł przy założeniu całości zadania na kwotę 5
mln zł, obejmie kilka istotnych
działań. To przede wszystkim
eksploatacja złoża wód podziemnych, wykonanie badań
hydrogeologicznych, dozoru
geologicznego i wymaganej
dokumentacji. Odwiert wyposażony zostanie w pompę głębinową, zamontowany będzie
zbiornik na solankę i niezbędna infrastruktura.
– Chcemy utworzyć tu
zakład górniczy i postarać się o koncesję na wydobywanie wód leczniczych
z prawem produkcji soli i so-

Foto: Mat. UG Jasienica

stwina. Środki na poziomie
4 950 000 zł wykorzysta na
budowę sali sportowej wraz
z zapleczem przy budynku
Szkoły Podstawowej w Janowicach. Obok dotychczasowej sali gimnastycznej, za
małej na rosnące zapotrzebowanie szkoły i całej społeczności Janowic, powstanie
nowy budynek o wymiarach
21 x 32 m wraz z zapleczem
z częścią szatniowo-sanitarną, a także przewiązką łączącą z budynkiem szkoły.
– Janowice są jedyną miejscowością w naszej gminie,
której infrastruktura szkolna
nie odpowiada szybko rosnącym potrzebom. Dlatego
zabiegaliśmy o pieniądze na
postawienie dużej sali gimnastycznej – wyjaśnia wójt
gminy Bestwina Artur Beniowski.
Z kolei kwotą 1 235 000 zł
została dofinansowana przebudowa chodnika dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej ul.
Witosa w Bestwinie – etap II.
Zakres prac to przebudowa 915
m chodnika z kostki brukowej,
budowa kanalizacji deszczowej
wraz ze studniami i odwodnieniami na odcinku od ul. Gospodarskiej do ul. Krakowskiej.
– Inwestycja znacząco poprawi
stan bezpieczeństwa pieszych

Foto: Mirosław Łukaszuk

Pieniądze na dwie inwestycje otrzymała Gmina Be-

Lepsze drogi,
więcej kanalizacji

Projekt nowej siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy.
w tej ruchliwej części gminy –
tłumaczy wójt Beniowski.

Obsługa bardziej
profesjonalna
Gmina Jasienica otrzymała z rządowej puli programu
Polski Ład 5 mln zł. Kwota ta
przeznaczona zostanie na budowę nowej siedziby Zakładu
Komunalnego i modernizację
PSZOK-a. – W naszej gminie
przybywa zadań w zakresie obsługi mieszkańców. Dotyczy to
nie tylko wywozu nieczystości
z posesji i czyszczenia kanalizacji, ale także odśnieżania
dróg, ich czyszczenia i tym
podobnych prac. Dlatego zamierzamy zbudować nową
siedzibę z odpowiednim zapleczem – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Zakład umiejscowiony zostanie w sąsiedztwie PSZOK-a. Na działce o powierzchni
nieco ponad 1 hektara stanie
piętrowy budynek. Na parterze, oprócz części do obsługi
mieszkańców z recepcją, będzie druga część, przeznaczona
na pomieszczenia szatni i socjalne dla pracowników asenizacji, szatnie dla pracowników
terenowych, a także pomieszczenia techniczne i magazynowe. Z kolei na I piętrze

zaplanowano pomieszczenia
biurowe dla pracowników
Zakładu Komunalnego oraz
pomieszczenia socjalne i archiwum. Łącznie kubatura budynku wynosić będzie 3 449 m
sześc., zaś powierzchnia użytkowa – 699,8 mkw.
Sporo miejsca przeznaczono na powierzchnie garażowe
i magazynowe. Oprócz pojazdów Zakładu Komunalnego
będzie tu miejsce do przechowywania drobnego sprzętu, m.in. do odśnieżania dróg
i chodników na gminnych drogach. Hala garażowa przylegać
będzie bezpośrednio do ściany
budynku, wydzielono w niej
pomieszczenie dla samochodów osobowych oraz pojazdu
z beczką do wywozu nieczystości. W hali wydzielono też
pomieszczenia z kanałem serwisowym. Projektowana kubatura hali wynosi 6 301,3 m
sześc., zaś powierzchnia użytkowa 895,1 mkw.

Mieszkańcy rejonu „Osiedla 100” w Kozach doczekają się przebudowy ciągu dróg.
Inwestycja ułatwi działalność
gospodarczą w tym rejonie,
a zarazem podniesie standard
życia oraz poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Przebudowana zostanie konstrukcja
jezdni, wybudowana kanalizacja deszczowa oraz chodniki.
– Projekt ten obejmuje tereny
zdegradowane, które wymagają pilnej rewitalizacji, poza
tym wskazany ciąg drogowy
jest ważnym elementem komunikacyjnym, często używanym
jako objazd podczas prac na
DK-52 – wyjaśnia Jacek Kaliński, wójt gminy Kozy.
Kolejna z inwestycji z dofinansowaniem z Polskiego
Ładu w Kozach to budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej. To ważne przedsięwzięcie
w szczególności dla dzielnicy
Małe Kozy, które polegać będzie m.in. na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej
i wprowadzeniu wód opadowych oraz roztopowych do
cieku dopływu bocznego Pisarzówki czy przebudowę ro-

W Jaworzu za dofinansowanie z Polskiego Ładu samorząd zamierza zadbać
o poprawę warunków uzdrowiskowych.

Kierunek –
uzdrowisko
W najbliższych latach
Gmina Jaworze zamierza kontynuować swoje dążenia do
uzyskania statusu uzdrowiska.
W ten właśnie trend wpisuje się
projekt rewitalizacji odwiertu

Foto: Marcin Nikiel

Sala i chodnik

lanki. Przygotowanie operatu uzdrowiskowego będzie
ważnym elementem realizacji koncepcji Jaworze-Zdrój,
którą mamy w naszych długofalowych planach rozwoju
gminy – przyznaje wójt Radosław Ostałkiewicz.

Foto: Mat. Biura Poselskiego

Na Program Inwestycji Strategicznych jako element projektu Polski Ład rząd przeznaczył
w całym kraju 24 mld zł. Jak
wyliczają posłowie Drabek
i Szwed, z tej puli dla naszego
regionu, a więc Powiatów Bielskiego, Żywieckiego, Cieszyńskiego, gmin w tych powiatach,
a także Miasta Bielsko-Biała
trafiło 389 369 000 zł. Samorządy same wskazały na co te
niespełna 400 mln zł chcą wydać, lista możliwości została
bowiem sformułowana dość
szeroko. Jako program zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu, objął on
aż 35 obszarów gospodarki.
Po wyborach gmin z powiatu
bielskiego, samego Powiatu
Bielskiego oraz Bielska-Białej
widać, że rządowe wsparcie
samorządy przeznaczyły na
inwestycje, które służyć będą
lokalnym społecznościom, poprawie warunków życia obywateli i przyczynią się do rozwoju
danych miejscowości.
W założeniu rządu, inwestycje samorządowe mają w całym
kraju wesprzeć odbudowę polskiej gospodarki po pandemii.
Pieniądze będą bowiem wydawane lokalnie, to przedsiębiorcy z regionu w znaczącej
większości będą wykonawcami inwestycji. Przełoży się to
również na powstanie nowych
miejsc pracy, a więc i rozwój
lokalnej przedsiębiorczości.
Warto dodać, że oprócz Programu Inwestycji Strategicznych
z pulą 24 mld zł, rząd rozdysponował dodatkowe 4 mld
subwencji na inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną.
I w tym wypadku nasz region
skorzystał: samorządy powiatu
bielskiego otrzymały wsparcie
w wysokości blisko 25 mln zł,
żywieckiego 32 mln zł, a cieszyńskiego ponad 39 mln zł.

Przebudowa ciągu dróg w Kozach ułatwi poruszanie się po gminie.
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Z powstającym w Szczyrku nowoczesnym centrum przesiadkowym bezpośredni związek mieć będzie przebudowa ul. Kampingowej.
kowego w Skalitem, które
ma bez wątpienia strategiczne znaczenie dla turystycznego i narciarskiego Szczyrku.
To inwestycja, która wymaga
poniesienia dużych nakładów
finansowych – zaznacza burmistrz Antoni Byrdy.
Ulica zostanie przebudowana na odcinku 141 m i obustronnie poszerzona, zyska
również odwodnienie. Komfort
ruchu pieszego zapewni stworzenie chodnika. Jednocześnie
przebudowane będzie skrzyżowanie ul. Kampingowej z ul.
Graniczną. – Kompleksowe
prace mają na celu skomunikowanie centrum przesiadkowego z siecią dróg lokalnych
i regionalnych, a w dalszej perspektywie z planowaną koleją
gondolową – nadmienia burmistrz Szczyrku.
Skoro o drogach w Szczyrku mowa, to nie należy pominąć, że drugi projekt
– z przyznanym dofinansowaniem rzędu 1 995 000
zł – obejmuje przebudowę
odcinków ul. Olimpijskiej
(402,5 m), Kolorowej (189
m) i Skalistej (184 m). Stanowią one dojazd do obiek-

Stanisław Szwed,
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Aż 25 mln zł Miasto Bielsko-Biała przeznaczy na
modernizację historycznej
pływalni „Panorama”. ObejProgram Inwestycji Samorządowych dofinansuje także modernizację rynku mie ona m.in. remont dwóch
w Wilamowicach.
istniejących żelbetowych niema możliwości, żeby pozy- go oświetlenia, wymianę na- cek basenowych. W następskać taką kwotę z zewnątrz. wierzchni ciągów pieszych stwie inwestycji wykonane
Z drugiej strony nie stać nas, oraz głównych dróg. Co nie- będą one ze stali nierdzewaby całość zapłacić z budżetu zmiernie ważne, znacząco nej, basen do skoków zyska
Powiatu. W związku z ograni- zwiększy się powierzchnia te- głębokość 3,8 m, a powierzchczeniami finansowymi projekt renów zielonych, to w następ- nia lustra wody wyniesie 294
obejmuje prawie 2,5-kilome- stwie przewidzianych licznych mkw. Z kolei basen pływacki
trowy odcinek trasy z Czańca nasadzeń. Powstaną tu dwie będzie miał 638 mkw. lustra
do Porąbki – mówi starosta pergole, które w okresie wio- wody, basen do nauki pływaAndrzej Płonka.
senno-letnim dodatkowo zazie- nia 144,37 mkw., basen rekreŚrodki z rządowego fundu- lenią i okwiecą nowe skwery acyjny 1217,30 mkw., brodzik
szu to 95 proc. kosztów całej rekreacyjne. Dopełnieniem dla dzieci 270,90 mkw., zaś
inwestycji. Malownicza trasa przebudowy będzie fontanna, basen „wysp podwodnych”
od dawna czeka na przebudo- nawiązująca stylem do histo- 198,07 mkw. Powstanie też
wę, wzdłuż niej i w okolicy po- rii i legend związanych z Wi- wodny plac zabaw dla dziewstaje sporo nowych domów. lamowicami.
ci o powierzchni lustra wody
Wymaga m.in. odwodnieJak przekonuje burmistrz 198,90 mkw. wraz z podziemnia, zostanie także wzmoc- Marian Trela, przedsięwzię- nym zbiornikiem retencyjnym,
niona, poszerzona, powstaną cie to zostało dobrze prze- a także wykonane zostaną
chodniki, zatoki autobusowe, myślane, uwzględniając brodziki przejściowe o poa przejścia dla pieszych zyska- spostrzeżenia osób najczęściej wierzchni lustra wody 65,29
ją oświetlenie.
korzystających z rynku i jego mkw. Łączna powierzchnia
otoczenia. – Dla zapewnienia zaprojektowanych niecek to
bezpieczeństwa oraz wygody 3026,84 mkw.
Rynek wizytówką
ujęliśmy w tej inwestycji buPodczas modernizacji naJedną z najważniejszych dowę dużego parkingu na 80 stąpi również m.in. wymiana
inwestycji Gminy Wilamo- samochodów wraz z zatoką sieci uzdatniania wody, remont
wice w perspektywie najbliż- dla autobusu szkolnego. Wy- podziemnych zbiorników wyszych lat będzie przebudowa korzystane będą w tym celu równawczych, wykonanie
rynku w Wilamowicach wraz puste działki między szkołą nowych brodzików przejścioz budową parkingu. Zada- a blokiem – wyjaśnia burmistrz wych z natryskami, przybędzie
też nowych elementów małej
nie obejmuje zmianę ukła- Wilamowic.
Projekt
„Modernizacja
architektury (ławki, kosze, siedu komunikacyjnego całego
układu
komunikacyjnego
w
radziska itp.).
REDAKCJA
centrum, wykonanie nowe-

Tak znaczące środki finansowe, przyznane dla
samorządów z rządowego
Programu Inwestycji Strategicznych, to doskonała
informacja dla samych
mieszkańców. Rozmawiam z nimi przy okazji
licznych spotkań czy wydarzeń w poszczególnych
gminach i wiem, że taka
pomoc jest bardzo, ale
to bardzo potrzebna. To
mieszkańcy w największej mierze skorzystają
wśród swoich lokalnych
społeczności z przewidzianych przez samorządowców zadań do realizacji.
Projekty te są ważne,
bo dotyczą poprawy infrastruktury drogowej,
działań proekologicznych
czy związanych z szeroką
pojmowaną turystyką i rekreacją, bądź też kulturą.
Należy podkreślić to, że
wsparcie w ramach Pol-

skiego Ładu otrzymały
bez wyjątku wszystkie
gminy z powiatu bielskiego, które będą mogły
przeprowadzić na swoim
terenie inwestycje najbardziej istotne. Przyczyni się
to do rozwoju naszych Małych Ojczyzn, ale również
całego regionu. W jeszcze
większym stopniu niż do
tej pory ta część województwa śląskiego będzie
miejscem atrakcyjnym do
bezpiecznego i komfortowego funkcjonowania na
co dzień.
To zarazem wyraźne potwierdzenie, że strategiczny fundusz rządowy
Polski Ład ma charakter
praktyczny. Mówimy
przecież o konkretnych
zadaniach i wielomilionowym wsparciu na to, aby
zostały z powodzeniem
przeprowadzone już w
najbliższym czasie.
listopad 2021

Materiał sponsorowany

poseł Prawa i Sprawiedliwości:

Foto: Mat. Biura Poselskiego

ność potrzebuje, jakiej inwestycji, w jakiej dziedzinie, aby prawidłowo się
rozwijać. Z tego względu
to właśnie gminy wskazywały, na co przeznaczą
przyznane pieniądze.
Warto podkreślić, że nie
jest to jedyne wsparcie
finansowe, jakie w ostatnich miesiącach rząd przeznaczył na inwestycje dla
samorządów. Wcześniej
kilkukrotnie dofinans o wa l i ś my p r o j e k t y
samorządów w ramach
popandemicznej pomocy, w większości bardzo
dobrze wykorzystane dla
rozwoju, tworzenia prorozwojowej infrastruktury.
Obecnie, oprócz Programu
Inwestycji Strategicznych,
mamy również pomoc już
ukierunkowaną, w tym
wypadku na gospodarkę
wodno-ściekową, z której
także korzystają nasze samorządy.

tów turystycznych, a poprawa
ich stanu wpłynie korzystnie
na bezpieczeństwo komunikacyjne. Zakres robót obejmuje przebudowę konstrukcji
jezdni i poboczy, wykonanie
nawierzchni asfaltowych oraz
kanalizacji deszczowej (przy
ul. Olimpijskiej i Kolorowej).
Znaczące środki 2 470
000 zł przyznane zostały
poza tym na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami do budynków
przy ul. Świerkowej (646 m,
przyłącza i sięgacze do 16
budynków) i ul. Modrzewiowej (261,6 m, 12 przyłączy
i 4 sięgacze do granic działek). Wybudowane zostaną
podziemne rurociągi wraz
z uzbrojeniem w gruncie,
a po zakończeniu prac budowlanych odtworzone będą
nawierzchnie dróg.
Powiat Bielski otrzymał
15 680 000 zł na modernizację i rozbudowę drogi Czaniec
– Bukowiec – Porąbka. – Bardzo się cieszę z dofinansowania na ul. Bukowską. Koszt
modernizacji drogi, liczącej
w sumie ponad 5 km długości, przekroczy 30 mln zł. Nie

Panorama jak nowa

Przemysław Drabek,

poseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej:
Mamy duże doświadczenie
we współpracy z samorządami. Prawu i Sprawiedliwości zawsze zależało, żeby
polskie gminy się rozwijały,
co przekłada się na poziom
życia mieszkańców i jego
jakość. Nie tylko największe miasta powinny być
nowoczesne, w całym kraju trzeba tworzyć warunki
pracy i życia, budować drogi, szkoły, infrastrukturę
techniczną, rozwiązywać
problemy społeczne, komunikacyjne, zdrowotne.
Temu służy Program Inwestycji Strategicznych,
element Polskiego Ładu
skierowany do samorządów, w rzeczywistości
finansowe wsparcie dla
samorządów w ich działalności na rzecz mieszkańców. Przyjęliśmy, że
to właśnie na miejscu,
w gminach i miastach,
najlepiej widać, czego
najbardziej dana społecz-
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mach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic”
uzyskał z Polskiego Ładu dofinansowanie na poziomie 11
875 000 zł, co stanowi 95 proc.
łącznych kosztów.
Wizualizacja: Mat. UM Szczyrk

wów przydrożnych w postaci
umocnienia korytami betonowymi wraz z modernizacją
przepustów. Obecnie tereny te
często są zalewane, co stanowi
niemałą uciążliwość dla mieszkańców.
Na pierwsze z wymienionych zadań Gmina uzyskała 7
410 000 zł, w przypadku inwestycji kanalizacyjnej środki
przyznane to 684 250 zł.
Znaczące środki rzędu 11
875 000 zł trafiły do Wilkowic, co umożliwi przebudowę drogi gminnej ul. Prostej
w Wilkowicach. Wójt Janusz
Zemanek wyjaśnia, że inwestycja w tym rejonie pozwoli na
otwarcie nowych atrakcyjnych
terenów w gminie Wilkowice
z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Szacuje
się, że przy ul. Prostej, w miejscu, gdzie doprowadzona jest
kanalizacja i sieć wodociągowa, będzie mogło stanąć ok.
30 budynków. Samo zadanie
przewiduje, że na odcinku niespełna 900 metrów ul. Prosta
zostanie gruntownie przebudowana. Dzisiejsza nawierzchnia
tłuczniowa zastąpiona będzie
wygodnym asfaltem, bezpieczeństwo ruchu pieszego zapewni chodnik, zamontowane
zostanie także oświetlenie. Zaplanowano jednocześnie przebudowę dwóch skrzyżowań
– z powiatową ul. Wyzwolenia
oraz wojewódzką ul. Żywiecką.
Dzięki rządowemu programowi istotnie poprawi się stan kilku dróg na
terenie Szczyrku. Dokładnie
1 235 000 zł Gmina otrzymała na rozbudowę ul. Kampingowej. – Ruszyliśmy już
z budową centrum przesiad-
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Pikieta pracowników
handlu
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
W sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Dialog w Pałacu Prezydenckim
W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra
Dudy 15 listopada prezydent Andrzej Duda
rozmawiał w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami rządu i oświatowej „Solidarności”
na temat realizacji porozumienia z 7 kwietnia
2019 r. dotyczącego m.in. zmian w systemie
wynagradzania i poprawy warunków pracy nauczycieli.
W spotkaniu stronę rządową reprezentował
premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji
i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister
MEN Dariusz Piontkowski, a stronę związkową
szef KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz
przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa.
Strony zgodnie oceniły, że porozumienie
w większości punktów zostało zrealizowane,
zwłaszcza odnośnie podwyżek płac nauczycieli. Pozostał punkt VI porozumienia, którego re-

alizacja będzie przedmiotem dalszych rozmów
z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP – patrona tego dialogu.
Przypomnijmy, że oświatowa „Solidarność”,
wspierana przez krajowe władze związku, domaga się pełnej realizacji porozumienia z 2019
roku. W stanowisku przyjętym 6 października,
dotyczącym tej bulwersującej sprawy, czytamy
m.in.: „Od ponad dwóch lat Rząd uchyla się od
wypełnienia przyjętego zobowiązania o wprowadzeniu nowego systemu wynagradzania
nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Zlekceważenie zawartej z NSZZ „Solidarność” umowy
społecznej jest dla wszystkich polskich pracowników bardzo negatywnym sygnałem. Brak zaufania obywateli do państwa może skutkować
niepokojami społecznymi i niechęcią do rozwiązywania konfliktów społecznych na drodze
porozumienia i kompromisu.”

Żądają 12-procentowej podwyżki
Przed gmachem Ministerstwa Finansów
w Warszawie odbyła się manifestacja pracowników budżetówki. Wśród uczestników
znaleźli się pracownicy sądów, prokuratury,
urzędów wojewódzkich, celnicy, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy urzędów skarbowych, muzealnicy, pracownicy
cywilni MON.
Manifestacja ta była współorganizowana
przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, a głównym postulatem
demonstrantów była kwestia odmrożenia płac
w sferze budżetowej i 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń.
W demonstracji wzięło udział około 2 000
osób z całego kraju. W grupie manifestantów

przed gmachem Ministerstwa Finansów, a następnie Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nie
zabrakło liczącej blisko 50 osób grupy związkowców „Solidarności” z Podbeskidzia (na
zdjęciu), reprezentujących urzędy skarbowe
z Bielska-Białej i Cieszyna.

Tadeusz Mendrek
(1950-2021)
30 października 2021 roku po
długiej chorobie zmarł w Brennej
nasz kolega śp. Tadeusz Mendrek,
wieloletni działacz „Solidarności”
w Odlewni Żeliwa (późniejszej
spółce Teksid Iron Poland) w Skoczowie. Miał 71 lat.
Tadeusz Mendrek urodził się 11 lutego 1950 roku w Brennej. W 1969
roku rozpoczął pracę w Odlewni
Żeliwa Skoczów (od 1972 Fabryka
Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 5 Odlewnia Żeliwa, od

„Nie możemy dłużej zgadzać się na
przeciążenie pracą, na niskie wynagrodzenia, na pracę po kilkanaście godzin
dziennie siedem dni w tygodniu (…).
Złe warunki pracy i niskie wynagrodzenia to problem nas wszystkich, bez
względu na to czy pracujemy w Carrefourze, Biedronce, Auchan, czy Kauflandzie” – czytamy w komunikacie
Sekcji Krajowej Pracowników Handlu
NSZZ „Solidarność”. W demonstracji wzięło udział kilkaset osób. Byli to
pracownicy różnych sieci handlowych,
którzy zostali wsparci przez związkowców
z „Solidarności” z innych branż. Uczestnicy
akcji protestacyjnej przynieśli ze sobą transparenty: „Nie chcecie nas szanować, to będziemy
protestować”, „Ciężka praca, marna płaca” czy
„Stop wyzyskowi”.
Pracownicy handlu domagają się przede
wszystkim podwyżek oraz zwiększenia zatrudnienia w sklepach. Jak tłumaczą związkowcy,
w marketach i dyskontach pracownicy są coraz
bardziej przeciążeni, a pandemia jeszcze pogłębiła ten problem. Ich najważniejsze postulaty,
sformułowane przez Sekcję Krajową Pracowników Handlu, to:
1. Podwyżki wynagrodzeń. Pracownikom
handlu ciągle dokładane są nowe obowiązki. Tymczasem wynagrodzenia od lat stoją
w miejscu lub rosną bardzo powoli. Dlatego
domagamy się prawdziwych podwyżek. Takich, które odczujemy w naszych portfelach.
Wyższe wynagrodzenia to jedyny sposób,
aby zatrzymać w sklepach doświadczonych
pracowników i zachęcić nowe osoby do pracy w handlu.

2. Zwiększenie liczby pracowników w sklepach. Z roku na rok pracowników jest coraz
mniej, a pracy coraz więcej. Obowiązkom,
które kiedyś wykonywały 2-3 osoby, dzisiaj
musi sprostać 1 pracownik. Dodatkowo godziny otwarcia sklepów są coraz dłuższe.
Mamy już dość pracy ponad siły! Pracowników jest za mało i pracodawcy wreszcie muszą sobie to uświadomić!
3. Niedziele wolne od pracy w handlu. Trzy
lata temu „Solidarności” udało się wprowadzić
ograniczenia handlu w niedziele. Żadnemu pracownikowi handlu nie trzeba tłumaczyć, jak
ważna jest to sprawa. Niestety, w ostatnich miesiącach kolejne sieci zaczęły obchodzić prawo
i ponownie otworzyły sklepy w niedziele. W wyniku interwencji „Solidarności” Sejm uszczelnił
ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, ale
nowe przepisy wejdą w życie dopiero w styczniu
lub lutym przyszłego roku. Domagamy się, aby
sieci handlowe już dziś przestały omijać prawo
i przywróciły pracownikom prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami naszego związku.

Z żałobnej karty
1992 Teksid Iron Poland Sp. z o.o.).
W dniach od 4 do 6 września 1980
r. uczestniczył w strajku w Odlewni Żeliwa, był współorganizatorem
Komitetu Założycielskiego NSZZ
„Solidarność” w tym zakładzie,
od listopada 1980 r. pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Odlewni Żeliwa.
13 XII 1981 r. był organizatorem
strajku w zakładzie, następnie
współorganizatorem zakładowej
akcji pomocy dla osób represjonowanych, organizatorem kolportażu i
kolporterem podziemnych pism„Solidarności” z Regionów: Podbeskidzie, Śląsko-Dąbrowskiego i Mazowsza na terenie Śląska Cieszyńskiego
(m.in. „Solidarność Podbeskidzia”,
„Tygodnik Mazowsze”, „KOS”).
W październiku 1988 r. był organizatorem jawnej Komisji Organizacyjnej „S” w Odlewni Żeliwa,

Na początku listopada w Warszawie
odbyła się demonstracja pracowników
handlu skupionych w NSZZ „Solidarność”. Powód to niskie wynagrodzenia i zbyt mała liczba pracowników
zatrudnionych w sklepach wielkich
sieci handlowych.

w latach 1989-1990 był przewodniczącym Komisji Zakładowej, w
1989 członkiem Prezydium Regionalnej Komisji Organizacyjnej
Regionu Podbeskidzie.
W latach 1990-1994 Tadeusz był
radnym gminy Brenna z listy Komitetu Obywatelskiego „S”, a w latach
1990-2006 wójtem gminy Brenna.
Od 2014 r. sprawował mandat radnego powiatu cieszyńskiego.
Za swą związkową i niepodległościową działalność w 2010 roku
Tadeusz Mendrek został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Solidarności Podbeskidzia”, a w 2014
r. Krzyżem Wolności i Solidarności.
Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy współczucia i solidarności w bólu.
Wieczne odpoczywanie
racz Mu dać Panie…

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, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul tel. 668 973 092,
e-mail: b.mazul.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda tel. 603
769 965, e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

W ciemną noc stanu wojennego

Czas odwetu
Blisko 40 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 roku,
rozpoczął się w Polsce stan
wojenny. Uwięziono tysiące osób, na ulicach pojawiły
się czołgi i samochody opancerzone, strajkujące zakłady
były brutalnie pacyfikowane. Ta zbliżająca się okrągła
rocznica jest okazją, by przypomnieć – choćby w telegraficznym skrócie – wydarzenia
z tamtych dni.
Polacy liczyli się z tym,
że trwający od sierpnia 1980
roku wolnościowy zryw „Solidarności” może kiedyś zostać
stłumiony siłą. Prędzej jednak
spodziewano się interwencji
wojsk sowieckich, jak to miało
miejsce w 1956 roku na Węgrzech, w 1968 roku w Czechosłowacji, czy zaledwie przed
dwoma laty w Afganistanie.
W Polsce obca interwencja
okazała się jednak niepotrzebna. – Nie był potrzebny żaden
sąsiad, rodzimej dosyć jest
kanalii – śpiewał później Jan
Krzysztof Kelus, jeden z bardów „Solidarności”. Bojący się
utraty władzy polscy komuniści
sami postanowili rozprawić się
z niepokornym narodem. Brutalnie przerwany został Karnawał Solidarności, zniweczone
polskie sny o wolności...
Stan wojenny na Podbeskidziu, podobnie jak w wielu innych miejscach kraju, rozpoczął
się już w nocy 12 grudnia 1981
roku. Całością operacji „Jodła”,
skierowanej przeciwko „Solidarności” na Podbeskidziu,
kierował zastępca szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych ds. Służby Bezpieczeństwa w Bielsku-Białej
płk Jerzy Siejek. Jego zastępcą
był ppłk Stanisław Kałat, naczelnik Wydziału IV, odpowiedzialny za walkę z Kościołem.
Rozpracowanie struktur „Solidarności” nadzorowali m.in.
major Ryszard Janik, naczelnik
wydziału odpowiedzialnego za
walkę z „przeciwnikiem politycznym”, oraz jego zastępcy
por. Jerzy Piórkowski i por.
Jan Duszyk.
Jeszcze w sobotę przed północą aresztowano pierwszych
działaczy, do których dołączyło tej nocy jeszcze kilkadziesiąt innych osób. Internowania
trwały także w następnych
dniach. Łącznie do końca grudnia 1981 r. na Podbeskidziu internowano 129 osób. W kilku
miejscach interweniujący funkcjonariusze SB i MO łomami
i siekierami rozbijali drzwi,
były również przypadki bicia
stawiających opór działaczy.

Walkę podziemnej „Solidarności” na Podbeskidziu i jej represjonowanych
działaczy upamiętnia tablica, umieszczona w 2006 roku na ścianie bialskiego kościoła Opatrzności Bożej.
Także w następnych miesiącach wielu zatrzymywanym
członkom „Solidarności” wręczano decyzje o internowaniu.
Łącznie w czasie stanu wojennego na Podbeskidziu internowano 232 osoby, w tym 19
kobiet. Jako ciekawostkę warto
dodać, że internowany został
także były… wojewoda bielski Józef Łabudek wraz z kilkudziesięciu innymi byłymi
działaczami partyjnymi.
Internowani mężczyźni początkowo przebywali
w zakładzie karnym w Jastrzębiu-Szerokiej, a wiosną 1982
roku trafili do obozu w Nowym
Łupkowie w Bieszczadach. Najdłużej, gdyż niemal do Bożego
Narodzenia 1982 roku, w obozie siedział Janusz Bargieł, który
wyszedł z ostatnią grupą internowanych w Polsce. Z kolei kobiety z Podbeskidzia były najpierw
osadzane w Zakładzie Karnym
w Cieszynie, a później w Darłówku, Gołdapi i Bytomiu-Miechowicach. Ostatnie panie
wyszły z „internatów” pod koniec lipca 1982 roku.

W obronie kolegów
Po 13 grudnia w kilku zakładach na terenie Podbeskidzia próbowano zorganizować
strajki. Pierwszym żądaniem
było zwolnienie internowanych
zakładowych działaczy „Solidarności”.
W poniedziałek 14 grudnia
w Zakładzie nr 1 FSM około
30 procent załogi pierwszej
i drugiej zmiany nie podjęło
pracy (w sumie było to około
2 500 pracowników zakładu).
Protestowali głównie robotnicy z Narzędziowni i Wydziału
Montażu Syreny. W zakładzie
D „Befamy” około 80 procent
pierwszej zmiany odeszło od
maszyn. W „Apenie” pierwsza
zmiana praktycznie nie pracowała, a podobnie było jeszcze
w czasie drugiej zmiany. Pro-

test przerwano, gdy pod zakładem zaczęło gromadzić się
wojsko i pojawiła się realna
groźba złamania protestu siłą.
Tego dnia niespokojnie było
również w innym miastach regionu. Na Wydziale Odlewni
w Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie
protestowało około 300 osób.
W Andrychowskiej Fabryce
Maszyn z nieliczną grupą pracowników strajkował Wiesław
Pyzio – wkrótce jako „prowodyr” został aresztowany.
W Zakładach Chemicznych
Oświęcim na masówce zebrało się 800 osób, które domagały się uwolnienia zatrzymanych
pod groźbą podjęcia strajku w dniu 17 grudnia. Także w tym przypadku reakcją
władz było aresztowanie działaczy związkowych: Jadwigi
Gołdyni, Anatola Bielskiego,
Piotra Nowaka i Józefa Grossera. Strajkowali też robotnicy
w Fabryce Wtryskarek „Ponar”
w Żywcu. Zakład ten protestował też następnego dnia, a wraz
z nim inne żywieckie przedsiębiorstwo – Fabryka Śrub.
15 grudnia największym protestem w Bielsku-Białej było
przerwanie pracy przez 500
pracowników narzędziowni
w FSM. Tego samego dnia zastrajkowała też cała załoga Bielskiej Fabryki Armatur „Befa”,
gdzie robotnicy domagali się
uwolnienia przewodniczącego
KZ NSZZ „Solidarność” Wiesława Wróbla. Julian Pichur,
zastępca przewodniczącego
„Solidarności” w tym zakładzie,
który wziął na siebie pełną odpowiedzialność za ten protest,
już 9 stycznia 1982 roku został
skazany na 3 lata więzienia.
Jeszcze wcześniej, bo 4 stycznia, w trybie doraźnym Sąd
Wojewódzki w Bielsku-Białej
skazał wspomnianego wcześniej
Wiesława Pyzio z Andrychowa
także na 3 lata pozbawienia wolności.

Wendetta władz
Równolegle z pacyfikowaniem protestów bezpieka osaczała działaczy związkowych,
którzy ocaleli z pogromu pierwszej nocy stanu wojennego. Nie
wiadomo, czy osoby te celowo
nie zostały one pominięte przy
pierwszych internowaniach,
bo za kilka dodatkowych dni
wolności zapłaciły kilkuletnimi
wyrokami. Już 7 stycznia 1982
r. Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej skazał w trybie doraźnym sześciu podbeskidzkich
działaczy związkowych: Ignacego Achingera, doradcę ZR,
Józefa Kucharczyka i Marka
Wojtasa, etatowych pracowników Związku, Józefa Łopatkę,
wiceprzewodniczącego kolejarskiej „Solidarności” w Bielsku-Białej i członka Komisji
Rewizyjnej Zarządu Regionu,
Stanisława Sznepkę, przewodniczącego Komisji Zakładowej
RSP „Jedność” w Mazańcowicach, oraz Władysława Walusia z „Solidarności” przy
Wojewódzkiej Spółdzielni
Spożywców „Społem” w Bielsku-Białej.
Zostali oskarżeni o to, że
po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach od 13 do
15 grudnia 1981 r. nie zaniechali działalności oraz odbyli
kilka spotkań w celu – jak im
zarzucono – „stworzenia konspiracyjnej struktury” związku.
Wszyscy oskarżeni otrzymali
drakońskie wyroki: Łopatka
5 i pół roku więzienia, Kucharczyk i Waluś po 4 lata,
Sznepka 3 i pół roku więzienia, Wojtas 3 lata, Achinger
rok więzienia.
Odrębnym aktem oskarżenia objęto drugą grupę konspiratorów. Znaleźli się w niej
przewodniczący „Solidarności” w Zakładach Mięsnych
Tadeusz Adamski, członek
prezydium Zarządu Regionu
Antoni Bobowski, przewodniczący Komisji Zakładowej
w spółdzielni mieszkaniowej
Zdzisław Honkisz, przewodniczący „S” w Zakładach Energetycznych Wacław Szlegr
oraz członek „Solidarności”
w FSM Kazimierz Szmigiel.
Wszystkich oskarżono o to, że
zamierzali zorganizować konspiracyjne struktury związku.
Wyroki, jakie otrzymali, były
niezwykle wysokie: Bobowski, Szlegr i Szmigiel po 5
lat więzienia, Adamski 4 lata,
a Honkisz 3 lata pozbawienia wolności.

Sześć lat dla
Kosmowskiego
Z najważniejszych działaczy „Solidarności” Podbeskidzia ukrywał się jedynie
Patrycjusz Kosmowski, który

przypadkowo uniknął zatrzymania wraz z innymi członkami Komisji Krajowej w nocy
z 12 na 13 grudnia w Gdańsku.
Po prostu zrezygnował z noclegu w gdańskim hotelu i bez
przeszkód dojechał pociągiem
do Bielska-Białej. Pod siedzibą Zarządu Regionu spotkał się
z przebywającymi jeszcze na
wolności kilkoma działaczami
„Solidarności”, a potem zaszył
w ukryciu, chcąc przeczekać
pierwszy okres represji i chaosu. Został złapany 19 stycznia 1982 roku w prywatnym
domu w Starym Bielsku. Po
krótkim procesie przed Sądem
Wojewódzkim w Bielsku-Białej, w którym nie udowodniono mu żadnej winy, został 25
marca skazany na 6 lat więzienia. Oskarżycielem w tym
haniebnym procesie był prokurator Mieczysław Dyrczoń,
który żądał dla Kosmowskiego
8 lat więzienia.
Skazanie Patrycjusza Kosmowskiego było jednym
z najbardziej surowych wyroków, jakie zapadły w Polsce
w stanie wojennym. Nie ulega
wątpliwości, że wszystkie wyroki, jakie zapadały na początku 1982 roku w Bielsku-Białej,
były odwetem aparatu partyjnego za ubiegłoroczny strajk na
Podbeskidziu. Oskarżeni, poza
udziałem w kilku spotkaniach,
nie podjęli żadnej działalności
związkowej, a wszystkie zarzucane im czyny nigdy nie zostały udowodnione. Kosmowski
w więzieniu przebywał ponad
dwa lata. Później, podobnie jak
wielu innych aresztowanych,
nie mógł znaleźć żadnej pracy.
Wiosną 1985 roku wraz z Antonim Bobowskim wyjechał do
Szwecji. Także wielu innych
działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”, którzy po opuszczeniu obozów dla internowanych
i więzień nadal byli szykanowani przez władze, decydowało się
na opuszczenie Polski.
Więźniów politycznych
na Podbeskidziu było znacznie więcej. Wyroki zapadały
nie tylko w Bielsku-Białej,
ale także Cieszynie, Żywcu,
Wadowicach, Oświęcimiu
i Krakowie. Przykładowo za
malowanie antysocjalistycznych napisów w Sopotni Wielkiej na Żywiecczyźnie na kary
po trzy lata więzienia skazani
zostali Władysław Byrcz i Kazimierz Jafernik. Za podobny
czyn – wymalowanie antysocjalistycznych haseł w żywieckiej dzielnicy Moszczenica
– na kary półtora roku oraz
roku i trzech miesięcy więzienia skazani zostali Marian Haręźlak i Stanisław Tomaszek.
Surowe wyroki zapadły też
w sprawie grupy związkowców z Żywca, wydających
w 1982 roku pismo „Drzazgi”, jak również działaczy

podziemnej „Solidarności”
z Andrychowa, Oświęcimia,
Cieszyna czy poszczególnych
zakładów Bielska-Białej. Jednym z najbardziej kuriozalnych
wyroków tego czasu był ten,
wymierzony Małgorzacie Kawulak, 26-letniej pracownicy
cieszyńskiego Polifarbu. Za
to, że – jak czytamy w akcie
oskarżenia – „18 grudnia 1981
roku sporządziła i doręczyła
do rozpowszechniania osiem
sztuk ulotek zawierających fałszywe wiadomości, co mogło
wywołać niepokój publiczny” została skazana przez Sąd
Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę dwóch lat pozbawienia wolności!
Łącznie do końca 1982 roku
na Podbeskidziu na kary więzienia skazanych zostało ponad
pięćdziesięciu działaczy związkowych. Inną formą represji było kierowanie działaczy
„Solidarności”, podejrzanych
o kontynuowanie podziemnej
działalności, do odbycia zasadniczej służby wojskowej (26
przypadków), lub powoływanie ich na ćwiczenia wojskowe
(20 kolejnych osób).

Wsparcie Kościoła
W tym trudnym czasie rodziny więzionych działaczy
„Solidarności” zawsze mogły liczyć na pomoc Kościoła.
Księża Józef Sanak, Franciszek
Janczy, Wojciech Stokłosa, Zenon Mierzwa – to tylko niektórzy z tych, którzy szli z pomocą
„Solidarności”. W Bielsku-Białej aktywnie działał utworzony
przez członków zawieszonego
Klubu Inteligencji Katolickiej
Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym z siedzibą przy parafii Opatrzności
Bożej w Białej. Poszczególne
parafie, także poza stolicą Podbeskidzia, obejmowały opieką
rodziny represjonowanych działaczy ze swego terenu. Pomoc
dla uwięzionych i ich najbliższych niósł także Kościół ewangelicki, w tym zwłaszcza grupa
związana z biskupem Zdzisławem Trandą z Warszawy.
Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku,
a ostatecznie odwołany 22 lipca
następnego roku. Wiele rygorów
stanu wojennego zostało jednak
przeniesionych do kodeksu karnego. Nadal, także na Podbeskidziu, odbywały się rewizje
i aresztowania, ludzie byli szykanowani i zwalniani z pracy.
Zapadały surowe wyroki. Nie
przerwało to jednak zapoczątkowanej na początku stanu wojennego działalności podziemnych
struktur „Solidarności”. Mimo
represji przetrwały one do 1989
roku, do ponownej legalizacji
związku zawodowego i upadku
komunizmu w Polsce.
Artur Kasprzykowski

„Solidarność Podbeskidzia” nr 11 (478) z 24 listopada 2021 r. – comiesięczny dodatek związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność” 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19; tel. 33 812 67 90, e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl. Więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial
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SPOŁECZEŃSTWO

Z prac poselskich

Są sposoby na drożyznę
Klub Parlamentarny Lewicy
przedstawił rozwiązania, które
mają zatrzymać postępującą
inflację, a przez to skutecznie
przeciwdziałać drożyźnie. –
Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga podjęcia pilnych
działań, bo przed nami najdroższe święta od dwudziestu
lat – przekonuje poseł Przemysław Koperski.

że 23-procentowy VAT został
wprowadzony jako potrzebne,
ale czasowe rozwiązanie przed
laty. Kryzysowa sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia,
wymaga reakcji – dodaje Koperski.

Foto: Mat. Biura Poselskiego

O kluczowych propozycjach
Lewicy poseł Przemysław Koperski mówił podczas zorganizowanej w Bielsku-Białej
konferencji. Wśród postulatów,
których wprowadzenie ma znacząco poprawić obecną sytuację,
wspomniał w pierwszej kolejności o możliwie szybkim obniżeniu akcyzy na paliwo o 50 groszy
na litrze, aż do momentu uzyskania stabilizacji. – Pozwoli to tak
naprawdę na unormowanie ceny
paliwa na poziomie 5,50 zł. Przeciętnej rodzinie, która dysponuje
samochodem, pozwoli to zaoszczędzić nawet kilkaset złotych
w skali roku, a przy wszechobecnej drożyźnie to niemało – zauważa bielski poseł.
Jako następne potrzebne
zdaniem Lewicy rozwiąza-

nie wymienił stopniowe obniżanie podatku VAT, który
aktualnie wynosi 23 procent.
Lewica chce, aby systematycznie od 2022 roku stawkę
tą zmniejszać aż do uzyskania
poziomu 15 proc. – Przypomnę,

Lewica domaga się także
opracowania pakietu osłonowego dla wszystkich polskich
rodzin. Uwzględniać miałby on
zwłaszcza coraz wyższe opłaty
za energię elektryczną oraz gaz.
– Spotykam się w moim biurze
poselskim z osobami, które obawiają się, że wkrótce nie będą
już w stanie uregulować swoich
rachunków. To przykre, bo nie

Lewica proponuje:
 Czasowe obniżenie akcyzy na paliwo o 50 gr/litr przez okres zimowy
 Stopniowe obniżanie podatku VAT do poziomu 15%
 Pakiet osłonowy dla wszystkich polskich rodzin na opłatę za energię elektryczną oraz gaz
 Urealnienie podwyżek płac dla sfery budżetowej oraz świadczeń społecznych powyżej poziomu inflacji
 Udzielenie pomocy rodzinom przy spłacie kredytów mieszkaniowych

mówimy o żadnych luksusach
czy przywilejach, a spełnieniu
zwykłych podstawowych potrzeb dnia codziennego – podkreśla Przemysław Koperski.
Sporą część listopadowej
konferencji poświęcił zagadnieniu postępującej w naszym
kraju inflacji. Zaprezentował
paragon fiskalny za zakup bochenka chleba wiejskiego w lokalnej piekarni w Bielsku-Białej
na kwotę 7,90 zł. Przypomniał,
że w październiku osiągnięta
została inflacja o najwyższym
w tym wieku wskaźniku 6,8
proc., a niektóre opinie ekspertów przewidują nawet dojście do
niebezpiecznego pułapu dwucyfrowego. – Nie trzeba wcale
dokonywać skomplikowanych
wyliczeń, aby stwierdzić całkowicie uczciwie, że przed nami
najdroższe święta od dwudziestu lat. Obecny rząd odpowiada
za szalejącą inflację i drożyznę
– tłumaczy poseł Lewicy.
Wśród innych postulatów
Lewicy odnoszących się do teraźniejszości jest ponadto urealnienie podwyżek płac dla sfery
budżetowej oraz świadczeń społecznych powyżej poziomu inflacji oraz udzielenie pomocy
rodzinom przy spłacie kredytów mieszkaniowych.
Poseł Lewicy dodaje, że konkretne rozwią-

Przemysław Koperski,

Poseł na Sejm RP IX kadencji,
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego.
Zasiada w Komisji ds. Kontroli
Państwowej, Komisji Ochrony
Środowiska, Wiceprzewodniczący Polsko-Czeskiej Grupy
Parlamentarnej. Wieloletni samorządowiec. Były radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz
Rady Powiatu w Bielsku-Białej.
Bielszczanin, rodzinnie związany z Bystrą Śląską.
zania, aby sytuacja uległa
w niedalekiej perspektywie
istotnej poprawie, zostały
przedłożone premierowi oraz
ministrowi finansów z intencją przeprowadzenia pilnej debaty. – Potrzebne jest podjęcie
błyskawicznych działań. Nie
ma na co czekać – mówi Koperski. (R)

REKLAMA

Innowacyjne Centrum Fizjoterapii & Treningu
pod kierunkiem dr Uli Biernat

STAWIAMY NA RUCH!

Miejsce Zdrowia i Sportu By Bogunia „Intoku”
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 17
e-mail: biernat.fizjo@gmail.com; tel. 668 296 417
biernatfizjoterapia

 leczenie po operacjach i urazach
 prewencja urazów w różnych dyscyplinach
sportowych
 przygotowanie do zwiększonego
wysiłku fizycznego
 masaż sportowy łączony z terapią manualną

NOWOŚĆ NA BIELSKIM RYNKU
FIZJOTERAPEUTYCZNYM!
 analiza techniki biegu pod kątem
fizjoterapeutycznym
 kompleksowa ocena postawy ciała
z korektą błędnych nawyków
i wzorców ruchowych
 indywidualny zestaw ćwiczeń opracowany
na podstawie przeprowadzonych badań
listopad 2021

Doktor
Ula Biernat:
 absolwentka AWF w Poznaniu – w 2016 roku uzyskała
stopień Doktora w zakresie
rehabilitacji ruchowej
 doświadczenie w pracy z
wieloma znanymi sportowcami, jak m.in. Paweł Zagumny,
Łukasz Kadziewicz, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Andrzej
Wrona czy Agnieszka Bednarek

 współpracowała z uzdolnioną siatkarsko młodzieżą
w ramach programu SOS pod
patronatem Polskiego Związku
Piłki Siatkowej, jak również zapewniała opiekę fizjoterapeutyczną zawodniczkom Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w
Szczyrku
 współtwórczyni i prowadząca cykl szkoleń dla fizjoterapeutów i trenerów „Movement
Strategy”

www.gazetabeskidzka.pl
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Londzin dla Jana Tarnawy
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Choć niewidomy, to jednak od 50 lat aktywnie pomaga innym. Jan Tarnawa
ze Szczyrku w tym roku został laureatem XXII Nagrody Starosty Bielskiego
im. Ks. Józefa Londzina.

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Zdjęcia: Mat. Starostwa Powiatowego

Gali towarzyszył koncert Regionalnego Zespołu „Bestwina”.

Jan Tarnawa (w środku) z Nagrodą Księdza Londzina w otoczeniu rodziny, przyjaciół, a także burmistrza Szczyrku
Antoniego Byrdego (stoi za nim) i samego fundatora nagrody starosty bielskiego Andrzeja Płonki (pierwszy z lewej).
Jan Tarnawa to przykład
osoby, która nie poddała się
nieszczęściu napotkanemu
w życiu. Podczas służby wojskowej w trakcie ćwiczeń na
poligonie stracił wzrok. Mimo
poważnego kalectwa nie zamknął się jednak w czterech
ścianach. Nauczył się masażu i rozpoczął pracę w służbie
zdrowia, następnie ukończył
prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Poza pracą zawodową zaczął też pomagać innym.
Zaangażował się w działalność Polskiego Związku Niewidomych, szczyrkowskiej
Rady Osiedla, został też radnym miejskim. Wyróżnia go
zwłaszcza praca na rzecz niewidomych – został nauczycielem
pisma punktowego Braille, pracuje w Powiatowej Społecznej

Radzie Rehabilitacji ds. Osób
Niepełnosprawnych, organizuje
imprezy sportowe i turystyczne.
Zaskoczyła go decyzja Kapituły Nagrody im. Ks. Londzina.
– Nigdy nie myślałem, że zrobiłem aż tak dużo, aby zasłużyć
na takie wyróżnienie. Człowiek

był młodszy, zdrowszy i sprawniejszy, pomaganie było bardzo
łatwe. Radość z wykonania zadania była ogromna – mówił
Jan Tarnawa.
Nagrodę uroczyście wręczono na scenie Bielskiego
Centrum Kultury, byli obecni

również pozostali nominowani
przez samorządy powiatu bielskiego: Jerzy Zużałek (gmina
Bestwina), Jan Madejczyk
(gmina Buczkowice), Jacek
Cwetler (gmina Czechowice-Dziedzice), Stanisław Urban
(gmina Jasienica), Zofia Rippel
(gmina Jaworze), Koło PTTK
„Beskidek” w Porąbce (gmina Porąbka), Tomasz Kinecki
(gmina Kozy), Jolanta Danek
(gmina Wilamowice) i Antoni
Kufel (gmina Wilkowice).
Laureata Nagrody im. Ks. Józefa Londzina wybiera kapituła
w składzie: Alina Świeży-Sobel,
krewna patrona nagrody, dyrektor oddziału „Gościa Niedzielnego” w Bielsku-Białej, prof. Anna

Osoby nominowane do tegorocznej Nagrody Księdza Londzina.

POWSTANIE DUŻA SALA
Czechowicka „resortówka” doczeka się nowej sali gimnastycznej.
Powiat Bielski sam wybuduje obiekt.
To deklaracja starosty Andrzeja Płonki po tym, jak powiatowy
wniosek o dofinansowanie budowy
sali przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Traugutta
w Czechowicach-Dziedzicach przepadł po raz trzeci w rządowym konkursie „Sportowa Polska”. – Trzeci
rok zabiegamy o środki na nową
salę gimnastyczną, która w szkole
z blisko 900 uczniami jest koniecznością. Myśleliśmy już o tym, gdy
przenosiliśmy nieistniejący dzisiaj
Zespół Szkół „Silesia” do kompleksu oświatowego przy ul. Traugutta.
Wobec tego inwestycję zrealizujemy z budżetu Powiatu, bo nie ma już
na co czekać – mówi starosta bielski
Andrzej Płonka.
Przetarg powinien zostać ogłoszony na wiosnę przyszłego roku, na
inwestycję trzeba zaplanować od 5
do 6 mln zł. Cała reszta jest do przy-

www.gazetabeskidzka.pl

gotowania – projekt, teren pod budowę i pozwolenie. Dokumentacja
przewiduje, że nowy obiekt zabierze
fragment jednej z dwóch istniejących
sal gimnastycznych. Nie było innego
wyjścia, budowę ograniczają instalacje podziemne. Nowa sala będzie
dużo większa, o wymiarach 31,5 na
20 m, więc powiększą się jej możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Przybędzie również
pomieszczenie zaplanowane na siłownię.
Obecnie młodzież z 29 klas czechowickiej szkoły korzysta z 2 małych sal gimnastycznych oraz boisk
zewnętrznych. – Sale są bardzo obciążone, uczniowie kończą zajęcia
późnym popołudniem – mówi Paweł
Urbańczyk, dyrektor szkoły. Warto
przypomnieć, że latem w kompleksie edukacyjnym przy ul. Traugutta 11 rozpoczęła się warta ponad 2
mln zł wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. (MF)

Węgrzyniak z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ks. Ignacy Czader,
założyciel i prezes Charytatywnego Stowarzyszenia Opiekuńczo-Wychowawczego „Ignis”,
Danuta Kożusznik, prezes zarządu Rejonowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Bielsku-Białej,
oraz Bogdan Kocurek, dyrektor
Książnicy Beskidzkiej.
Galę rozpoczął krótki koncert Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”, który
niedawno hucznie obchodził
pół wieku działalności. W tym
roku na wniosek starosty bielskiego Andrzeja Płonki został
odznaczony przez ministra
kultury Brązowym Medalem
Zasłużony Kulturze „Gloria
Artis”. Wyróżnienia odebrali
także inni twórcy kultury z powiatu bielskiego. Dyplomem
Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
nagrodzono: Szkolny Regionalny Zespół „Klimczok” oraz
Czechowicki Teatr Muzyczny
„Movimento”. Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” wręczono Marii Szubert, która kieruje Zespołem
Regionalnym „Jasieniczanka”,

Mosty i drogi
Zakończyła się przebudowa mostu
w Pisarzowicach w gminie Wilamowice, rozpoczyna zaś modernizacja
drogi Rudzica-Międzyrzecze. Aura
cały czas sprzyja drogowcom również przy innych remontach.

Nowy most w Pisarzowicach został
wybudowany w ciągu ul. Szkolnej, będącej drogą powiatową. Roboty nad
potokiem Pisarzówka ruszyły w lipcu
i objęły m.in. rozbiórkę starego mostu,
umocnienie skarp potoku oraz budowę
chodnika na dojściach do obiektu. –
Most spełnia zupełnie nową rolę, pozwala bowiem na przejazd pojazdów
o dużo wyższych tonażach. Mieliśmy
na uwadze chociażby fakt, że w pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków
– wyjaśnia starosta Andrzej Płonka.
Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad
2,5 mln zł, w całości został sfinansowany z budżetu Powiatu Bielskiego.
Niedawno z kolei rozpoczęła się
przebudowa drogi powiatowej Ru-

dzica-Międzyrzecze w gminie Jasienica. Inwestycję zaplanowano w cyklu
dwuletnim, była od wielu lat bardzo
oczekiwana, wystarczy wspomnieć, że
poważnie nie remontowano jej od pół
wieku. Prace obejmą odcinek o długości blisko 3,5 km od skrzyżowania
z ul. Ligocką w Międzyrzeczu Górnym do skrzyżowania z ul. Strumieńską w Rudzicy. Co ważne, jezdnia na
tym bardzo popularnym łączniku zostanie poszerzona, w miarę możliwości
terenowych do 6,5 m. Zaplanowano
też budowę chodnika i utwardzonego
pobocza po jednej stronie drogi.
Na inwestycję kosztującą ok. 12
mln zł starosta pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Wkład własny zapewniają solidarnie samorządy Powiatu Bielskiego
i Gminy Jasienica. Planowany termin
zakończenia to koniec kwietnia 2023
r. W najbliższych dniach mają się zakończyć prace na innej ważnej drodze
w gminie Jasienica – przy budowie no-

To już 22 lata, jak doceniamy
społeczników, którzy po cichu,
często niezauważeni, pracują
na rzecz swoich małych wspólnot. Co roku kapituła przyznaje
główną nagrodę jednej osobie,
ale warto podkreślić, że każda
z nominowanych osób jest nietuzinkowa i ma swój ogromny
wkład w życie społeczne czy
kulturalne tak swoich lokalnych
wspólnot, jak i najczęściej całego powiatu bielskiego. Przez ponad dwie dekady w ten sposób,
wspólnie z gminami, które nominują kandydatów do Nagrody
Księdza Londzina, znaleźliśmy
ponad dwustu ludzi, których z
dumą warto pokazywać światu.
i Romanowi Pękali, kierownikowi muzycznemu Zespołu
Regionalnego „Porąbczanie”.
Oprócz „Bestwiny” Brązowym Medalem Zasłużony
Kulturze „Gloria Artis” uhonorowano także Marię Kubik,
twórczynię ludową i hafciarkę z Bestwiny, oraz rzeźbiarza
Czesława Kubika (zbieżność
nazwisk nieprzypadkowa). To
wyróżnienia, które miały zostać wręczone dużo wcześniej,
ale przeszkodziła w tym pandemia. (MF)

wego przepustu drogowego przy ul.
Strumieńskiej.
Ku końcowi zbliża się także największa obecnie inwestycja w powiecie bielskim – rozbudowa drogi
Międzyrzecze Dolne-Mazańcowice,
która ruszyła jesienią zeszłego roku. Jak
informują w bielskim Zarządzie Dróg
Powiatowych, prace biegną zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca ma
czas do stycznia 2022 r. Na rozbudowę, która kosztowała blisko 9,5 mln zł,
pozyskano środki unijne – konkretnie
4,5 mln zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wkład własny pochodzi z budżetów
Powiatu i Gminy Jasienica.
Warto też przypomnieć, że wcześniej w Wilkowicach zakończyła się
przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania ulic Strażackiej, Wyzwolenia
i Kościelnej. W tym miejscu jezdnia
została podniesiona, zaś asfalt zastąpiła kostka brukowa, dzięki czemu
nowa konstrukcja jezdni wymusza na
kierowcach zwolnienie. Roboty dofinansowano z budżetu Gminy Wilkowice. (MF)
listopad 2021
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gmina bestwina

Wójt Artur Beniowski podczas odsłonięcia nowej tablicy poświęconej
gen. Józefowi Hallerowi.

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Mieszkańcy naszej gminy są bardzo przywiązani do tradycji niepodległościowych swoich przodków, z dumą je prezentują. Jako
społeczność dbamy, aby godnie i
pieczołowicie je wyeksponować,
zachowując dla kolejnych pokoleń. Przez te odwołania do własnych, lokalnych doświadczeń niepodległości kształtuje się poczucie
uczestnictwa w czymś wielkim,
ogólnonarodowym. Nasze placówki kulturalne i oświatowe, ale
także stowarzyszenia, prowadzą
od wielu lat edukację historycz-

ną, publikujemy poświęcone tym
zagadnieniem książki, tworzymy
miejsca pamięci.
To przywiązanie obejmuje nie
tylko pamiątki materialne, ale
również opowieści o tamtych
czasach, pozostawione przez
dziadków, czy zaangażowanie
we wspólnym manifestowaniu
patriotyzmu. A trzeba powiedzieć, że zmniejszenie obostrzeń
po miesiącach ograniczeń związanych z pandemią też odegrało
swoją rolę. Chcieliśmy się spotkać w możliwie szerokim gronie.
Świętowanie niepodległości z
całą pewnością było dobrym powodem do takiej integracji.

Uroczystości oficjalnie
objęły mszę świętą dziękczynną w intencji Ojczyzny
w kościele Wniebowzięcia
NMP w Bestwinie. Następnie
w asyście pocztów sztandarowych uczestnicy zebrali się
na zewnątrz przed Muzeum
Regionalnym. Tu wójt Artur Beniowski razem z przewodniczącym Rady Gminy
Jerzym Stanclikiem dokonali odsłonięcia nowej tablicy
upamiętniającej generała Józefa Hallera.
Świętowanie w gminie Bestwina 11 listopada to jednak
nie tylko oficjalne uroczystości, ale także wiele atrakcji towarzyszących. Wielkim
zainteresowaniem cieszył się
Koncert Patriotyczny Orkiestry
Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, jaki się odbył w kościele w Bestwinie,
a który można było też wysłuchać online. Wzięły w nim
udział również czechowickie
zespoły wokalne ze Szkoły
Podstawowej nr 4 i „Art.” oraz
Chór Szkolny „Divertimento”
z Kaniowa.
Również wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa
broni przygotowana przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów
Broni Palnej „Sparrow” oraz
Stowarzyszenie sportowo-kolekcjonerskie miłośników broni palnej „Strzelam Bo Lubię”.
Pasjonaci militariów wystawili
kilkadziesiąt egzemplarzy broni, zaproponowali podróż od
końca XIX wieku po czasy
współczesne. Dodatkowo samo
Muzeum Regionalne przygotowało ekspozycję „Józef Haller
w Bestwinie”.

PRELEKCJA HIMALAISTY
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nych, m.in. o swojej znajomości
z Andrzejem Zawadą, przyjaźni
z Arturem Hajzerem, o pierwszym
zimowym wejściu na Broad Peak,
wyprawie ratunkowej po Élisabeth
Revol wspólnie z Denisem Urubko, także o programie „Polski Himalaizm Zimowy”. Podkreślał
zalety wspinania się w górach niższych i szkolenia młodzieży. Jego
pragnieniem jest „pogodzenie”

Generał Józef Haller należy do jednych z najbardziej
zasłużonych postaci dla odzyskania i utrzymania Niepodległości w jej pierwszym
okresie. Utworzona przez
niego we Francji Błękitna
Armia była poważnym „argumentem” podczas przejmowania ziem od niemieckiego
zaborcy, mocno też zaznaczył się w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Pod jego
dowództwem walczyło wielu mieszkańców dzisiejszej
gminy Bestwina, a on sam
podczas przeglądu placówek
hallerowskich w 1932 r. odwiedził tutejsze gospodarstwo
Józefa Firganka. O tym wydarzeniu dzisiaj przypomina
tablica przy Muzeum Regionalnym.
To nowa tablica, którą wymieniono przy okazji remontu
muzealnej elewacji w ramach
103. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
– Zaplanowaliśmy odnowienie elewacji także z myślą

środowisk ceniących zdobywanie
ośmiotysięczników z tymi, które
preferują trudne technicznie ściany w innych pasmach.
Po prelekcji rozdawał autografy
w swojej książce „Spod zamarzniętych powiek”. Jeśli przed spotkaniem z Adamem Bieleckim ktoś nie
wiedział, czym różni się styl alpejski od oblężniczego, albo gdzie jest
największe na świecie zagęszczenie
ośmiotysięczników, nadrobił te braki w jeden wieczór. (SL)

Obchodom święta towarzyszyła wystawa broni palnej.
o wspólnym świętowaniu
w tym miejscu w sąsiedztwie
muzeum i kościoła. Tu symbolicznie łączy się pamięć
o historii z duchowym wymiarem wspólnoty gminnej
i narodowej, przypominanym
przez historyczną świątynię,
ściśle związaną z dziejami
gminy – wyjaśnia wójt Artur Beniowski.
Od sierpnia do października elewacja budynku Muzeum
przechodziła renowację. Objęła
ona częściową wymianę tyn-

Równa Szkolna
Ulica Szkolna w Bestwinie ma
nową nawierzchnię.
Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Pochodzący z Tychów Adam
Bielecki, zdobywca K2, Makalu, Broad Peak, Gaszerbrum I i II
oraz wielu innych szczytów, gościł
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Bestwinie.
Znakomity wspinacz, autor książek i – jak się okazało – gawędziarz
przez dwie godziny opowiadał o Himalajach, Karakorum i o swojej
drodze „na dach świata”. Pierwsze
próby podejmował w korkotrampkach i prowizorycznej uprzęży
zrobionej z samochodowych pasów bezpieczeństwa. Najtrudniejsze drogi w Tatrach przechodził
w wieku 15 lat. Dziś patrzy na te
młodzieńcze wyczyny z nostalgią,
ale i z dystansem, nie ma w nim
skłonności do bezsensownego ryzyka. Podkreśla, że chciałby zostać
starym himalaistą, a tych po świecie
nie chodzi wielu…
Mówił o swoich sukcesach, ale
i porażkach czy momentach smut-

Oficjalna uroczystość gminnego Święta Niepodległości odbyła się przed Muzeum Regionalnym w Bestwinie.

ków zewnętrznych, uzupełnienie sztukaterii, malowanie,
wymianę okien na poziomie II
piętra elewacji frontowej, naprawę obróbek blacharskich
i kominów, wymianę rynien,
drzwi wejściowych oraz przebudowę wejścia i wyjścia na
tereny wokół obiektu. Całkowity koszt wyniósł 144 200
zł, z tego 40 proc. pochodziło z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. (SL)

Foto: Mirosław Łukaszuk

Radośnie i wyjątkowo uroczyście mieszkańcy
gminy Bestwina obchodzili w tym roku Święto
Niepodległości. Przy okazji przypomniano o
wizycie gen. Józefa Hallera sprzed lat.

Zdjęcia: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Niepodległość z generałem Hallerem

Skończyły się utrudnienia w przejeździe ul. Szkolną do ul. Krakowskiej.
W ostatnim okresie przeszła ona remont nawierzchni, co znacznie poprawiło przejazd na tej ruchliwej drodze.
– To ścisłe centrum gminy, jest tu
m.in. szkoła, przedszkole, biblioteka,

ośrodek zdrowia. Poprawa stanu technicznego nawierzchni ułatwi dojazd do
tych instytucji – wyjaśnia wójt Artur
Beniowski. Zakres prac objął sfrezowanie nawierzchni, a następnie położenie nowej warstwy.
Nie była to jedyna ulica, która niedawno została wyremontowana przez
Zarząd Dróg Powiatowych. Prace
przeprowadzono również na ul. Podzamcze na wysokości budynku klubu
sportowego LKS Bestwina. (Łu)
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Więcej remontów dróg
Blisko 6,5 kilometra dróg gminnych przeszło w tym roku remonty. Co więcej, obecnie modernizowane są
jeszcze kolejne drogi.

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

Dobiega końca tegoroczny sezon budowlany, bardzo dobry
dla naszych zamierzeń poprawy
stanu dróg gminnych. Sytuacja
finansowa naszej Gminy jest
stabilna, mamy zarezerwowane

Zdjęcia: Mat. UG Jasienica

Ul. Borek w Landeku.
w Mazańcowicach, Zalewowej, Dudówka, Jazowej i Na

Kopcu w Międzyrzeczu Górnym oraz Cegielnianej, Daw-

Ul. Św. Jana Sarkandra w Iłownicy.

Miejsce dla Łazów
Gmina Jasienica ogłosiła przetarg na wyłonienie
wykonawcy budynku nowej
strażnicy OSP w Łazach wraz
z salą dla mieszkańców sołectwa.
– Nowy obiekt nie tylko
poprawi warunki służby druhów z miejscowej jednostki,
ale przysłuży się również integracji mieszkańców sołec-

twa. Oprócz bowiem garaży
i pomieszczeń na przygotowania do służby dla strażaków, na piętrze znajdzie
się również spora sala wraz
z całym zapleczem. Liczę,
że oprócz spotkań sołeckich
gromadzących wszystkich
mieszkańców, będą tu prowadzić swoją działalność
także miejscowe organizacje

społeczne i stowarzyszenia
– wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Strażnica powstanie w innym miejscu niż dotychczasowa, obok szkoły i w
sąsiedztwie kościoła. Stara
remiza już dawno przestała
wystarczać, na dodatek obiekt
jest w złym stanie technicznym. Żeby wesprzeć jednostkę strażacką Gmina w 2018
r. zdecydowała się przejąć
budynek, jednak ekspertyza

Klasy na nowy semestr
Dobiega końca rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. Uczniowie naukę
w nowej części zaczną już
w kolejnym semestrze.
– Szkoła powiększy się nie
tylko o nowe sale lekcyjne,
ale również stołówkę. Nowe
powierzchnie zdecydowanie
poprawią warunki nauczania
w placówce, bo sytuacja po
reformie oświaty stała się tutaj trudna – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Przypomnijmy, że szkoła
w Świętoszówce przez wiele lat była modernizowana

środki na inwestycje niezbędne
dla rozwoju, a do takich celów
należy zaliczyć poprawę stanu
infrastruktury drogowej. Dlatego
już na początku roku zdecydowaliśmy się dołożyć kolejny milion
na remonty drogowe, aby zrealizować prace na większej liczbie
odcinków, niż zaplanowaliśmy
pierwotnie. Co więcej, okazało
się, że możemy za przeznaczone
na ten cel 2,7 mln zł wyremontować jeszcze kilka dodatkowych
odcinków, dlatego zleciliśmy i
te roboty.
Cieszę się, bo dzięki temu mogliśmy w tym roku solidnie wyremontować ok. 7 kilometrów dróg
gminnych. A dobra infrastruktura
drogowa sprzyja rozwojowi naszych sołectw.

i znacząco poprawiał się jej
stan techniczny. Obiekt był
jednak dostosowywany do
systemu, w którym nauka
w szkołach podstawowych
trwa 6 lat. Wraz z reformą
oświaty z 2017 r. zmodernizowany budynek okazał się
zbyt mały, aby bez problemu
pomieścić dodatkowe dwa
roczniki w klasach 7 i 8.
– Musieliśmy rozwiązać
problem z brakiem sal lekcyjnych, aby dzieci nie musiały się uczyć po nocach, na
kilka zmian. Liczę, że nowy
segment stanie się rozwiązaniem, który będzie zdawał eg-

www.gazetabeskidzka.pl

zamin przez wiele kolejnych
lat – dodaje wójt.
Janusz Pierzyna przypomina, że ta część gminy należy do jednych z najszybciej
się rozwijających, przybywa
nowych domów i mieszkańców, a więc także uczniów.
Powiększona szkoła będzie
mogła ich wszystkich przyjąć. Z myślą o młodym pokoleniu w ostatnich latach
poprawiano nie tylko stan
techniczny i warunki nauczania w szkole, ale również
rozbudowano salę gimnastyczną, powstały też nowoczesne boiska.

nej, Miodowej, Przelotowej
i Zdrojowej w Rudzicy.
W ramach prac sfrezowano i wyrównano nawierzchnie,
przy niektórych drogach ustabilizowano podbudowę, a następnie nałożono dwie warstwy
bitumiczne. Dodatkowo utwardzono pobocza i poprawiono
stan przyległych do ulic odwodnień. To łącznie ponad
6,4 kilometra.
Te prace już zakończono. Okazało się przy tym, że
wydano na nie ponad 2 mln
zł z założonych 2,7 mln zł.

– Zdecydowaliśmy więc, że
zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na remonty kolejnych odcinków dróg. Te prace
już trwają – mówi Janusz Pierzyna. Chodzi o odcinki ulic

Granicznej w Mazańcowicach, św. Jana Chrzciciela
w Rudzicy, św. Jana Sarkandra w Iłownicy oraz Zagóra
w Grodźcu. Prace potrwają
kilka tygodni. (UGJ)

wykazała, że lepiej wybudować nowy, odpowiedni i dostosowany do współczesnych
potrzeb. Dodatkowym argumentem za budową nowej
strażnicy była też właśnie
wspomniana duża sala, której
w Łazach do tej pory po prostu nie ma.
Budowa nowej strażnicy
jest możliwa po tym, gdy latem wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania
sołectwa Łazy. Zaraz potem

Gmina wystąpiła o wydanie
zezwolenia na budowę, a następnie ogłosiła przetarg na
wykonawstwo. Jego wynik
poznamy w grudniu, budowa
ruszy w przyszłym roku.
Przypomnijmy, na parterze zaprojektowano dwa
duże garaże oraz pomieszczenia służące strażakom do
przygotowań i zebrań roboczych, szatnie, sanitariaty.
Będzie też część wyznaczona
na potrzeby Koła Gospodyń

Wiejskich i sołtysa. Z kolei
na piętrze zostanie zbudowana duża sala konferencyjna o powierzchni 190 mkw.,
która posłuży do przeprowadzania zebrań wiejskich,
będzie też całe niezbędne zaplecze kuchenne i sanitariaty.
Podobnie jak we wszystkich
nowych budynkach, które stawia Gmina, budynek będzie
pozbawiony barier architektonicznych, co oznacza m.in.
zbudowanie windy. (UGJ)

Nowy segment połączony korytarzami z istniejącym
budynkiem zbudowano w ciągu niespełna dwóch lat. Jego
architekturę dostosowano do
obecnego obiektu. Budowla o wymiarach 30 na 11,5
m ma trzy kondygnacje, na
parterze i I piętrze powstały
po trzy sale lekcyjne. Z kolei
na użytkowym poddaszu są
gotowe dwa pomieszczenia,
które będzie można wykorzystać zgodnie z pojawiającymi się potrzebami placówki.
Jednocześnie z segmentem
dydaktycznym w luce pomiędzy istniejącym budynkiem
szkolnym a salą gimnastyczną powstała stołówka wraz
z kuchnią.

Jak wyjaśnia wójt Janusz
Pierzyna, prace są na ukończeniu, na przełomie roku
rozpocznie się proces odbio-

rów technicznych. Po ich zakończeniu już w kolejnym
semestrze ruszy nauczanie
w nowym segmencie. (UGJ)

Ul. Leśna w Roztropicach.

Foto: Mat. UG Jasienica

– Tegoroczne prace na drogach zdecydowanie poprawią
dojazd do miejscowości naszej
gminy – mówi wójt Janusz Pierzyna. Wraz z początkiem roku
na remonty dróg Gmina Jasienica przeznaczyła 1,7 mln zł.
Tradycją w gminie stało się,
że ulice, które należy poddać
naprawie, wyznaczają sami
mieszkańcy sołectwa, wspólnie
z sołtysem i radą sołecką. Okazało się wtedy, że lista obejmuje
tak wiele pozycji, że zaplanowana kwota będzie zbyt mała.
Dlatego podjęto decyzję o dołożeniu jeszcze 1 mln zł. Łącznie
więc na remonty dróg gminnych przeznaczono 2,7 mln zł.
Prace w dwóch częściach
przeprowadzono na ul. Polnej w Bielowicku, Bożka
w Bierach, św. Jana Sarkandra
w Iłownicy, Kwiatowej, bocznej od Łaziańskiej, bocznej od
Ogrodowej, Stawowej i Cyprysowej w Jasienicy, Borek
w Landeku, Kamieniec w Łazach, Leśnej w Roztropicach,
Słonecznej w Świętoszówce,
Olchowej w Wieszczętach,
a także Pogodnej wraz z odnogą, Czechowickiej i Leśnej

9

Nowy segment został dostosowany architektonicznie do całości budynku
Szkoły Podstawowej w Świętoszówce.
listopad 2021
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gmina Jaworze

Rowerem do potrzebujących

Mieszkanka Jaworza Zofia Rippel, od lat pomagająca chorym i samotnym, będzie mogła kontynuować swoją misję bez przeszkód. Wszystko dzięki nowemu
rowerowi, który otrzymała od innego z jaworzan.

Radosław
Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:
Historia pani Zosi, którą znają bądź
kojarzą właściwie wszyscy mieszkańcy Jaworza, bez wątpienia godna jest stawiania za wzór obywatelskiej postawy. Nasza społeczność

Foto: Mat. UG Jaworze

Gdy udzielająca na co dzień pomocy mieszkańcom Jaworza Zofia Rippel sama znalazła się w potrzebie, z istotnym
wsparciem w postaci przekazania jej roweru podążył również jaworzanin Jacek Chmiała.
docierać musiała na piechotę
bądź licząc na pomoc innych
ludzi. Rower, który kiedyś
dostała od jednej ze swoich
podopiecznych i na którym

wytrwale przemierzała jaworzańskie drogi, zepsuł się.
Gdy historia ta ujrzała światło dzienne, a poprzez swój
profil w mediach społeczno-

Foto: Mat. UG Jaworze

Święto, które jednoczy

Delegacji samorządowej w trakcie obchodów Święta Niepodległości przewodzili wójt Radosław
Ostałkiewicz wraz ze swoją zastępczynią Anną Skotnicką-Nędzką.
Obchody Święta Niepodległości w Jaworzu zgromadziły liczną społeczność, manifestującą swój patriotyzm
i miłość do Ojczyzny.
Uroczystości w czwartek 11 listopada tradycyjnie rozpoczęła msza św.
w intencji Ojczyzny, odprawiona w ko-

ściele Opatrzności Bożej. Tuż po niej
reprezentacje władz samorządowych
gminy Jaworze, placówek oświatowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych i społecznych,
a także sami mieszkańcy udali się pod
jaworzańskie pomniki, by złożyć wiązanki kwiatów.

ściowych nagłośnił ją jeszcze
wójt Radosław Ostałkiewicz,
niemal od razu zaoferowano
pomoc. I tak pani Zofii rower
damski Unibike Vision prze-

Wszystkim uczestniczącym w obchodach 103. rocznicy odzyskania Niepodległości towarzyszyły tego dnia radosne
nastroje. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta Glorieta. – To święto, które
łączy nas Polaków w jeden naród. Starajmy się jak najlepiej zagospodarować
wolność, pamiętając, że jest najwyższym
dobrem, które stanowi klucz do wszystkiego. Niech pamięć o tych, którzy oddali
życie za Ojczyznę, będzie przekazywana
z pokolenia na pokolenie, stanowiąc fundament patriotyzmu. Świadomi ceny wolności Ojczyzny, pamiętajmy o naszych
powinnościach wobec niej – mówił wójt
Jaworza Radosław Ostałkiewicz.
Nie były to jedyne akcenty odnoszące się do patriotycznego świętowania
w Jaworzu. Dokładnie o godzinie 11:11
w przededniu Święta Niepodległości
w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu
wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”.
Wykonania podjęli się uczniowie w poszczególnych salach lekcyjnych, także
najmłodsi podopieczni szkoły, którzy już
zaznajomili się ze słowami hymnu. (M)

Upominki i kwiaty wręczone zostały nauczycielom
jaworzańskich przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Przyznano także finansowe nagrody wójta Radosława Ostałkiewicza.
Listopadowa sesja Rady Gminy Jaworze była doskonałą
okazją do podziękowania nauczycielom za ich trud i wysiłek wkładany na co dzień w wychowywanie kolejnych
pokoleń. – Praca, którą wykonujecie ma dla całej naszej
społeczności ogromne znaczenie. Szczególnie w tych czasach, gdy przyszło nam uczyć w warunkach tak trudnych,
jakich nie znaliśmy od dziesięcioleci – stwierdził Radosław
Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Upominki i kwiaty na ręce nauczycieli wójt przekazał uroczyście wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Zbignielistopad 2021

Foto: Mat. UG Jaworze

Nauczyciele nagrodzeni

wem Putkiem. Wytypowano również ośmioro przedstawicieli
grona pedagogicznego z obu szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jaworze do nagród finansowych. (RA)

kazał Jacek Chmiała, także jaworzanin.
W tym miejscu podkreślić
warto, że Rada Gminy Jaworze
na wniosek kierownik GOPS
Doroty Sacher-Wejster nominowała Zofię Rippel do Nagro-

potrafi się jednoczyć i utożsamiać
z potrzebami innych jaworzan, gdy
sytuacja tego wymaga. Właśnie o
tym się przekonaliśmy, bo chętnych osób, aby pomóc było w tym
przypadku więcej i nikogo wcale
nie trzeba było do tego namawiać.
Nagłaśniając ten temat spodziewałem się jako wójt takiej reakcji i
inicjatywy ze strony naszych mieszkańców, bo wielu z nich znam jako
ludzi dobrego serca, pełnych empatii i otwartości na los innych. Choć
w ten sposób mogliśmy pomóc, bo
jako gmina ze względu na obowiązującą nas ustawę o finansach
publicznych, możliwości mamy niestety w tego rodzaju kwestii mocno
ograniczone.
dy Starosty Bielskiego im. ks.
Józefa Londzina. W uzasadnieniu zaznaczono konieczność
docenienia osoby niezwykłej
w dziele pomocy chorym, cierpiącym, niepełnosprawnym
i wykluczonym. (RA)

Urodziwe przez cały rok

FOTO: MAT. UG JAWORZE

Zofię Rippel, przez lata
pracowniczkę socjalną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu, doskonale
znają zwłaszcza ci mieszkańcy
gminy, którym udzieliła bezinteresownego wsparcia. Nie
tylko bowiem swoją zawodową drogę, ale i czas prywatny
poświęciła na rzecz chorych
i samotnych. Choć od blisko
dwóch lat jest już na emeryturze, to wciąż z niestrudzonym zapałem odwiedza osoby
potrzebujące. Rozmawia
z nimi, wspiera dobrym słowem, ale także pomaga w codziennym funkcjonowaniu,
choćby sprzątając czy robiąc
zakupy. Udziela się również
m.in. w zespole charytatywnym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opatrzności
Bożej w Jaworzu, organizując szczytne zbiórki rzeczowe
i finansowe.
W ostatnim czasie pani Zofia do mieszkańców Jaworza

Jaworze w czterech porach
roku – taki tytuł nosi konkurs fotograficzny, który organizowany
jest przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.
To nietypowy konkurs, bo polegający na wykonaniu aż czterech
zdjęć w jednym wybranym miejscu
na terenie Jaworza. Jakim? Nie zostało to dokładnie określone, co też
daje sporo kreatywnej przestrzeni
dla pasjonatów fotografii, którzy
zdecydują się podjąć wyzwanie.
Warunek kluczowy jest natomiast
taki, aby zdjęcia ukazywały dany
zabytek czy atrakcję w zróżnicowanej scenerii – począwszy od wciąż
jesiennej, przez nadchodzącą zimową, a później także wiosennej
i letniej. Toteż termin zakończenia
konkursu przyjęto na 15 sierpnia
2022 roku.
Cele konkursu „Jaworze
w czterech porach roku” skupiają się na rozbudzaniu zainteresowania zabytkami własnego
regionu, rozwijaniu wrażliwości
artystycznej, prezentacji twórczości w dziedzinie fotografii

oraz zwróceniu uwagi na wyjątkowość otaczającej natury wraz
z koniecznością jej ochrony.
Jak przekonuje pomysłodawca
konkursu wójt Radosław Ostałkiewicz, malowniczo położone Jaworze niezależnie od pory
roku potrafi urzekać swoim urokiem. – Nasza gmina ma wiele pięknych zakątków. Mówią
o tym nie tylko sami mieszkańcy, ale i goście, którzy Jaworze
chętnie odwiedzają. Warto więc
podjąć wysiłek, aby najciekawsze
miejsca uwiecznić na zdjęciach –
twierdzi wójt gminy.
Zdjęcia nadesłane do konkursu oceniane będą w trzech kategoriach – dzieci do lat 12, młodzieży
w przedziale wiekowym 13-18 lat
oraz dorosłych. Wyniki znane będą
19 sierpnia 2022 r., a wystawę pokonkursową z rozdaniem dyplomów
i nagród przewidziano na 2 września
w Galerii „Na Zdrojowej”.
Wszelkie szczegóły dotyczące tej inicjatywy dostępne są na
stronie internetowej www.opgj.
pl. (MAN)
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20 lat współpracy
Gmina Wilamowice oraz czeskie miasto Dolní Benešov kontynuują owocną współpracę partnerską. Jej
20-lecie świętowano podczas październikowych uroczystości.

Pod koniec lat 90. bardzo intensywnie rozwinęła się współpraca
miast należących do pogranicza
polsko-czeskiego czy też polsko-słowackiego. Wiele gmin,
a Wilamowice nie pozostały w
tym względzie z tyłu, nawiązało
cenne międzynarodowe kontakty
partnerskie.
Przez lata dbaliśmy o to, aby nie
była to współpraca tylko czysto
formalna, ale rzeczywista i przejawiająca się konkretnymi działaniami. Stąd wspólne spotkania

cały rok, w dodatku niezależnie od aury.
Jak mówi burmistrz Wilamowic Marian Trela, inwestycja szybko okazała się
świetnym rozwiązaniem.
W gminie nie brakuje klubów sportowych, w szczególności drużyn piłkarskich,
ale i mieszkańców, którzy
z tak nowoczesnego obiektu
chętnie korzystają. – Dlatego, gdy tylko pojawiają się
takie możliwości, zabiegamy
o systematyczne rozwijanie
miejsc służących wszelakiej
aktywności – przekonuje burmistrz.
W ten trend wpisuje się
również zakup wraz z montażem kabin dla zawodników
rezerwowych. Usadowione
zostały tuż przy ogrodzeniu
boiska, zarazem w bezpiecznej odległości od samej jego
płyty. Obie kabiny pomieścić
mogą po osiem osób. (MA)

Bezpieczna rekreacja
przy Sokole
Kolejne przeprowadzone
prace pozwoliły na zagospodarowanie terenów LKS Sokół w Hecznarowicach w taki
sposób, aby jeszcze lepiej
służyły mieszkańcom użytkującym obiekty sportowo-rekreacyjne.
– Czas spędzany aktywnie na świeżym powietrzu
ma niebagatelne znaczenie dla zdrowia i dotyczy to
właściwie bez wyjątku osób
w różnym wieku. Dokładamy starań, aby tworzyć przyjazną ku temu infrastrukturę
– zauważa Marian Trela, burmistrz Wilamowic.
Ostatnie prace w tym zakresie przeprowadzone zostały na obiektach klubu Sokół
w Hecznarowicach. Stanęły

Burmistrz Wilamowic Marian Trela podczas uroczystości jubileuszowych dziękował staroście miasta Dolní Benešov
Martinowi Štefkowi za owocną współpracę obu samorządów.
pracy miast partnerskich. Bal
rozpoczął zespół muzyczny
„Retrospekcja” z gminy Wilamowice z koncertem piosenek z repertuaru Anny Jantar,
a później do wspólnej zabawy
przygrywali muzycy z grupy
„Dol Band”.
Dwa tygodnie później do
Wilamowic zawitali z kolei
goście z Czech. Grupa z Dol-

i wyjazdy do zaprzyjaźnionych
gmin, liczne projekty w dziedzinie kulturalnej, edukacyjnej i
społecznej, a co za tym idzie cała
masa wartościowych doświadczeń
na różnych płaszczyznach.
Z ogromną satysfakcją i dumą
świętowaliśmy więc nie tak
dawno wspólnie z miastem Dolní Benešov, wyrażając przy tym
nadzieję i wolę rozwoju naszych
stosunków. Podobnie zresztą
rzecz ma się z innymi partnerami
gminy Wilamowice, bo w trudnym
okresie pandemii jeszcze bardziej
doceniamy możliwość utrzymania
tych kontaktów.

www.gazetabeskidzka.pl

négo Benešova udała się do
Żywca, gdzie zwiedziła Muzeum Browaru. Odbyła się
również konferencja poświęcona dotychczasowym wspólnym
działaniom, której towarzyszyła promocja polsko-czeskiego
kalendarza. Otrzymał go każdy uczestnik wraz z drobnymi
upominkami, na których upamiętnione zostały wydarzenia
z udziałem przedstawicieli obu
miast partnerskich. W przygotowanej na tę okoliczność
prezentacji multimedialnej zebrano szereg archiwalnych fotografii zawierających wspólne
inicjatywy z minionego 20-lecia. Nie zabrakło podziękowań
przekazanych przez burmistrza
Mariana Trelę władzom miasta Dolní Benešov ze starostą
Martinem Štefkiem na czele.
Jubileuszowy bal wieńczący międzynarodowe spotkanie otworzył koncert czeskiej
grupy „Boso Bos”, a po niej
zaprezentował się kolejny zespół artystyczny z terenu gminy Wilamowice.

Przypomnieć warto, że początki współpracy miast Wilamowice i Dolní Benešov
datuje się na rok 1999, gdy
zostało podpisane porozumienie przez burmistrza Mariana
Trelę i ówczesnego starostę
Josefa Zavadsky’ego. Istotna
w nawiązaniu kontaktu była
rola profesora Antoniego Barciaka, kierownika badań nad
nową „Monografią Gminy Wilamowice”, który wspólnie ze
swoim przyjacielem z Czech
zainicjował pierwsze spotkanie
z udziałem gminnej delegacji
z Wilamowic.
Mikroprojekt pod nazwą
„20 lat razem” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A
Republika Czeska-Polska
2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Wnioskodawcą
projektu był Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Wilamowicach. (MA)

tu altany wygodne dla ich
użytkowników, zagospodarowano zarazem teren wokół nich, wykonano chodniki
z kostki brukowej i opaski
z kamienia, wyznaczono dodatkowo specjalne miejsce
do grillowania.
To uzupełnienie bazy, która powstała choćby w 2019
roku. Inwestycja objęła wówczas stworzenie Otwartej
Strefy Aktywności, składającej się z siłowni zewnętrznej,
placu zabaw i strefy relaksu.
Co ważne, całość infrastruktury służącej dla wszechstronnego sportu i rekreacji
zaprojektowano w przyjaznym otoczeniu zieleni
z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników. (RA)

Foto: Mat. UG Wilamowice

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Boisko sportowe w Starej
Wsi zyskało kolejny potrzebny element wyposażenia.
Tym razem zakupione i zamontowane zostały kabiny
służące w trakcie zmagań
zawodnikom rezerwowym.
Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 45 na 90
m powstało końcem 2019
roku jako pierwsze w gminie Wilamowice spełniające
wysokie standardy, określone rygorystycznymi wymaganiami FIFA Quality Pro.
Murawa wykonana została
na umocnionym podłożu, zamontowano także instalacje
drenażu powierzchniowego,
aby całość terenu z boiskiem
włącznie odpowiednio odwodnić. Wokół boiska stanęły z kolei piłkochwyty
i oświetlenie, dzięki czemu
korzystanie z boiska możliwe jest praktycznie przez
Zdjęcia: MGOK Wilamowice

Już w poprzednim roku
postanowiono uczcić okazały
jubileusz, nie było to jednak
możliwe wobec pandemicznych ograniczeń. Realizacja
projektu nie została jednak
zaniechana. W październiku tego roku przeprowadzono w Dolním Benešovie,
a następnie w Wilamowicach
spotkania poświęcone polsko-czeskiej współpracy. Udział
w nich wzięły władze samorządowe i przedstawiciele
miast partnerskich, instytucji
kultury, grup artystycznych,
orkiestr dętych i oświaty, organizacje zrzeszające kobiety,
seniorów i strażaków. Osoby
te w znacznej mierze na przestrzeni minionego okresu budowały i rozwijały współpracę
w tych dziedzinach, w których
w swoim środowisku pracowały i udzielały się społecznie.
W pierwszej połowie października uczestnicy projektu
po polskiej stronie udali się
do Dolnégo Benešova, gdzie
zapewniono im ciekawy program turystyczny pobytu,
obejmujący m.in. zwiedzanie
pięknego zamku Hradec nad
Moravicí. Delegacja wzięła
również udział w promocji albumu poświęconego 20-letniej
współpracy polsko-czeskiej
oraz otwarciu wystawy fotograficznej z okazji jubileuszu
miast partnerskich.
Następnie wszyscy razem spotkali się w sali domu
kultury, gdzie podczas uroczystości wręczone zostały
wyróżnienia dla osób szczególnie zasłużonych we współ-

Foto: Mat. UG Wilamowice

Kabiny dla piłkarzy
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INWESTYCYJNY ROZMACH

Kolejne kilometry sieci zbiorczej, dwie funkcjonalne pompownie, odtworzone nawierzchnie drogowe i wreszcie systematyczne podłączenia budynków
– mijający rok realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” był zarówno
intensywny, jak i udany.

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:
FOTO: MAT. UG WILKOWICE/RED

Zgodnie z przyjętym harmonogramem za najważniejszy element tegorocznych prac
przyjęto budowę sieciowych
pompowni ścieków w dwóch
lokalizacjach – przy ulicach
Chabrowej i Galicyjskiej
w Wilkowicach. Szeroko zakrojone roboty ziemne objęły
m.in. wykonanie skomplikowanych głębokich wykopów
z odpowiednim zabezpieczeniem przy pomocy stalowych
grodzic, następnie zaś montaż
wielkogabarytowych żelbetowych kręgów, co wymagało
zastosowania specjalistycznego sprzętu. Samo dostarczenie
zbiorników na miejsce inwestycji wiązało się z nie lada
wyzwaniem logistycznym,
z uzgodnieniami z administratorami dróg wiodących z centralnej Polski włącznie.
Co istotne, jeszcze w tym
roku na terenie obu pompowni zamontowane zostaną tłocznie, a więc zautomatyzowane
urządzenia zapewniające ciągłą i niemalże bezobsługową
pracę, transport ścieków do
kolektorów grawitacyjnych
i dostarczanie ich do oczyszczalni Komorowice w Bielsku-Białej. Rozwiązanie takie
ma ścisły związek z górzystym
ukształtowaniem terenu, uniemożliwiającym grawitacyjne
odprowadzanie ścieków z obszaru całej gminy.
Niezależnie od prac na
pompowniach kontynuowana
była rozbudowa głównej sieci kanalizacyjnej. Tylko na
przestrzeni 2021 r. wykonano
kolejne 6 km kanałów, co pozwoliło osiągnąć do połowy
listopada tego roku znaczącą
długość łączną 80,6 km.
Wraz z rozwojem sieci
możliwe stało się realizowa-

Najważniejszym elementem inwestycji w mijającym roku była budowa sieciowych pompowni ścieków w dwóch
lokalizacjach w Wilkowicach. Roboty ziemne objęły m.in. wykonanie skomplikowanych głębokich wykopów.
nie kolejnych przyłączeń budynków przez mieszkańców,
będących kluczem do osiągnięcia pożądanego efektu
ekologicznego całego zadania.
Gmina skierowała blisko 1,4
tys. powiadomień do mieszkańców, w efekcie czego już
705 budynków zostało do sieci podłączonych. Nie można
jednak również pominąć faktu, że część właścicieli posesji nie podjęła żadnych działań
zmierzających do podłączenia
swoich budynków do sieci
kanalizacyjnej, w następstwie
czego prowadzone są wyjaśniające postępowania administracyjne.
Z inwestycją nierozerwalnie związane są odtworzenia
dróg, zwłaszcza w miejscach,
gdzie prowadzono prace kanalizacyjne. Każdorazowo przygotowywane było podłoże,
regulowane włazy studzienek
i układana warstwa asfaltu bądź
nawierzchnia tłuczniowa. I tu
skalę doskonale oddają liczby.

Rok bieżący przyniósł wykonanie 9,3 tys. mkw. nawierzchni
asfaltowych oraz 6 tys. mkw.
nawierzchni tłuczniowych.
Tak szeroko zakrojony projekt wymagał znaczących nakładów finansowych. Z dotacji
z Unii Europejskiej pozyskanej przez Gminę Wilkowice
wydatkowano w bieżącym
roku blisko 6 mln zł, podobnie z pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Środki własne Gminy stano-

wiły ok. 3,8 mln zł, wliczając
w tę kwotę niemal 800 tys. zł
na dodatkowe roboty nieujęte w projekcie, a więc m.in.
wykonanie nawierzchni asfaltowych w miejscach, gdzie
pierwotnie nie były przewidziane, odwodnienia przy drogach czy konieczne wykupy
gruntów. Całkowite wydatki
roczne związane z projektem
to ok. 15 mln zł, co stanowi
71 proc. wykonania wydatków
inwestycyjnych budżetu Gminy. (MA)

Dokonując podsumowania minionych miesięcy na największej z inwestycji na terenie
gminy trzeba stwierdzić, że
końca dobiega trudny, ale i
dobry rok. Zamierzony zakres
działań został w pełni wykonany z nadwyżką, w czym niewątpliwie pomocna okazała
się sprzyjająca aura, która nie
powodowała na szczęście większych uciążliwości.
Jako Gmina zrobiliśmy wszystko, aby zapewnić mieszkańcom
możliwość podłączania się do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
Docelowo poprawi to komfort
ich codziennego funkcjonowania i cieszy, że sporo osób ma
w tym aspekcie podobny punkt
widzenia. Powtarzam na każ-

dym kroku to, że na realizację
projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”
pozyskaliśmy wielomilionowe
dofinansowanie unijne, a tylko
poprzez osiągnięcie odpowiedniego poziomu podłączeń nie
będziemy narażeni na konieczność dokonywania zwrotu tych
środków. Dlatego zachęcam do
zainteresowania się możliwością szybkiego przyłączenia
– w Urzędzie Gminy służymy
wszelkimi informacjami, w jaki
sposób to zrobić.
Budowa sieci kanalizacyjnej to
największa inwestycja tej kadencji. Wiążą się z nią przecież
także choćby systematycznie
wykonywane odtworzenia
dróg, z których w głównej
mierze korzystają mieszkańcy
naszych gminnych sołectw. Nie
zapominamy przy tym o innych
potrzebach lokalnych społeczności w Bystrej, Mesznej i Wilkowicach. Skala wykonywanych prac w różnych obszarach
gminy wyraźnie pokazuje, że
nie tylko mamy co robić, ale i
nie zamierzamy spoczywać na
laurach.

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 95 proc.
Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – grudzień 2022 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

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

Jednostka Realizująca Projekt
w Urzędzie Gminy Wilkowice

W następstwie prowadzonych prac związanych z projektem kolejne odcinki dróg na terenie gminy Wilkowice zyskały m.in. nowe nawierzchnie asfaltowe.

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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Bieg z patriotycznym przesłaniem

Foto: Mat. Prasowe

Zaopatrzone w biało-czerwone akcenty, a przy tym radosne i uśmiechnięte dzieci z placówek oświatowych w Szczyrku, wystartowały w środę
10 listopada w „Biało-czerwonym biegu pod Skrzycznem”.

Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wsparte zarazem przez samorząd miasta
Szczyrk, nieprzypadkowo zorganizowane zostało w przededniu 103. rocznicy odzyskania
Niepodległości. Umożliwiło to
połączenie aktywności fizycznej, popularyzacji zdrowego
trybu życia i współzawodnictwa w duchu fair play wśród
młodego pokolenia z pogłębianiem świadomości i postawy patriotycznej.
Wszystkie dzieci, które zdecydowały się stanąć na starcie
biegu, otrzymały biało-czerwone akcesoria, dzięki czemu
polskie barwy widoczne były
na całej trasie zawodów. Zaciekawienie uczniów szczyrkowskich placówek oświatowych
wzbudziła obecność w miejscu startu, na stadionie lekkoatletycznym Centralnego
Ośrodka Sportu w Szczyrku reprezentantki Polski w biegach
sprinterskich Ewy Swobody.
Halowa mistrzyni Europy,
przebywająca wówczas na
zgrupowaniu w Beskidach,
zaprosiła młodych biegaczy
do wspólnej rozgrzewki, która miała przygotować ich do
pokonania dystansu.
Ze stadionu, przemierzając
piesze ścieżki m.in. w pobliżu kompleksu skoczni narciarskich Skalite, wszyscy
w komplecie finiszowali na
mecie ustawionej na placu św.
Jakuba w centrum Szczyrku.
Na każdego kończącego swój
bieg czekał pamiątkowy medal, rzecz jasna z wyraźnym
biało-czerwonym akcentem.
Punktualnie o godzinie 11:11
wybrzmiał radośnie i dumnie
hymn państwowy, a powie-

wające flagi w rękach dzieci
i młodzieży doskonale wpisały
się w patriotyczny klimat wydarzenia.
Dla najlepszych biegaczek
i biegaczy, reprezentujących
odpowiednio Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 2 w Szczyrku,

www.gazetabeskidzka.pl

przygotowano puchary za
czołowe miejsca, nie zabrakło także okolicznościowych
upominków. Na podium
w trakcie uroczystego momentu dekoracji przekazali
je: burmistrz miasta Antoni Byrdy, dyrektor COS-OPO w Szczyrku Tomasz

Laszczak oraz Marek Sokołowski, prezes Fundacji
„Sokoły Podbeskidzia”, organizującej „Biało-czerwony
bieg pod Skrzycznem”.
Równolegle świętowano w ramach kolejnej edycji
„Marszu Radości z Niepodległości”, będącego szczyt-

ną inicjatywą szczyrkowskiej
„Jedynki”. Wybrzmiały pieśni patriotyczne wykonane
przez dzieci, delegacje szkolne
symbolicznie oddały hołd walczącym przed laty o wolność
Ojczyzny. Z kwiatami i zniczami pojawiły się w dwóch
miejscach pamięci na terenie

Szczyrku – pod pietą upamiętniającą żołnierzy VII Okręgu
Narodowych Sił Zbrojnych
Zgrupowania „Bartek”, którzy
walczyli o wolną Polskę w latach 1944-1947, oraz w Parku Zwierzyniec przy pomniku
i obelisku poświęconym ofiarom I i II wojny światowej. (R)
listopad 2021
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Foto: Mat. Klubu Gaja

Młodzież dba o ogród

– Sercem całego projektu
jest współpraca i obywatelskie zaangażowanie. Rozmowy o katastrofie klimatycznej
są konieczne, ale konkretne
działania pokazują, z jak zło-

żonymi problemami mamy do
czynienia. Praca wspólna nawet z niewielkim skrawkiem
przyrody daje uczestnikom
możliwości zrozumienia procesów ekologicznych czy społecznych. Każdy z nas może
i powinien wnieść do tej pracy swoją wiedzę i możliwości.
W procesie adaptacji do zmian
klimatu współdziałanie staje się
kluczową umiejętnością, której

Pracownia bardziej
nowoczesna

Foto: Mat. SP 1 w Kozach

W Szkole Podstawowej nr
1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Kozach uroczyście otwarto
nowoczesną pracownię geograficzną, która służyć będzie
wszystkim jej uczniom.
W tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia
2021”, organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 znalazła
się wśród laureatów. Placówka uzyskała dofinansowanie
w wysokości 8 tys. zł, pozwa-
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powinniśmy uczyć się w działaniu – wyjaśnia Jacek Bożek,
założyciel i prezes Klubu Gaja.
Pierwsza grupa wolontariuszek i wolontariuszy
z Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących
już latem przybyła do Tajemniczego Ogrodu, powstającego na nieużytku cmentarza
żydowskiego w Bielsku-Białej. Uczniowie pracowali

Ekologiczne plakaty
„Tak dla Czystego Powietrza” to konkurs przeznaczony dla uczniów, po raz
kolejny organizowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Prace o tematyce ekologicznej
przyjmowane są jeszcze do
końca listopada.
Nowością tegorocznej
edycji przedsięwzięcia jest
możliwość udziału w nim
nie tylko uczniów szkół
podstawowych oraz świetlic
środowiskowych z terenu
województwa śląskiego, ale
także dzieci w wieku przedszkolnym. – Konkurs do tej
pory był przeznaczony dla
uczniów do 15. roku życia.
Ale jako że zaczęliśmy dostawać coraz więcej zapytań dotyczących przedszkolaków, to
w tym roku postanowiliśmy
wyjść im naprzeciw i utworzyć kategorię, w której i ci
najmłodsi mogą się wykazać
umiejętnościami plastycz-

nymi – wyjaśnia przewodnicząca konkursowego jury
Aleksandra Kuszka, dyrektor Biura WFOŚiGW w Katowicach.
Konkurs plastyczny podzielono więc łącznie na
sześć kategorii, począwszy
od przedszkolaków aż po najstarsze dzieci w wieku 14-15
lat. Od młodych jego uczestników jeszcze tylko do końca listopada przyjmowane są
prace w formie ekologicznych
plakatów z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji. Można wygrać nagrody o wartości
od 200 do 700 zł, a łączna
pula to ponad 12 tys. zł. Zwycięzców poznamy w grudniu.
Konkurs jest współfinansowany ze środków w ramach
pomocy technicznej unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020. O jego popularności świadczyć może
fakt, że w poprzedniej odsłonie wpłynęło aż 217 prac. (MA)

W Ustroniu i Wiśle powstały punkty

lające na wykonanie projektu
odnowienia i wyposażenia pracowni geograficznej.
Środki te następnie odpowiednio zagospodarowano, a o
efektach zrealizowanych prac
wszyscy przekonać się mogli
podczas uroczystości przeprowadzonej w poniedziałek 11
października. W sali wymieniono meble, zakupiono nowe
globusy i komplet map świata.
Wyposażono ją także w tablicę
interaktywną wraz z projektorem, tellarium oraz model jaskini krasowej. (R)

Program Priorytetowy
„Czyste Powietrze” zyskuje coraz szerszy zasięg społeczny. Wsparcia udzielają
kolejne samorządy – porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zawarli w ostatnim czasie włodarze miast Ustroń
oraz Wisła.
Na terenie obu beskidzkich miast utworzone zostały
punkty konsultacyjno-informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze”.
Mieszkańcy Ustronia i Wisły, zwłaszcza właściciele
i współwłaściciele domów
jednorodzinnych, będą mogli więc zasięgnąć tu bezpłatnie szczegółowej wiedzy
odnośnie dotacji na wymianę
źródeł ciepła i termomodernizację.
– Mam nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci

Foto: Mat. WFOŚiGW w Katowicach

W zajęciach warsztatowych,
będących częścią projektu
„Święto Drzewa – ogrody dla
klimatu”, wzięła udział młodzież ze szkół z Bielska-Białej.

wówczas z edukatorami Klubu Gaja, rozmawiali także
m.in. o zmianach klimatycznych i utracie różnorodności
biologicznej oraz wyrywali
i wycinali rdestowca ostrokończystego, zarastającego
znaczne połacie tego miejsca.
W październiku z zaproszenia skorzystała młodzież
z Zespołu Szkół im. Juliana
Tuwima. Spotkała się tu ze
Sławomirem Pastuszką, historykiem judaistą, genealogiem,
nauczycielem, społecznikiem
i opiekunem wielu cmentarzy żydowskich w regionie
oraz edukatorami Klubu Gaja.
Prócz opowieści o historii
cmentarza i ludziach zasłużonych dla miasta, przeprowadzono wspólnie przydatne
prace porządkowe. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali nadruk na koszulkach
w postaci liści bluszczu pospolitego – rośliny charakterystycznej dla tego miejsca, która
oplata drzewa, groby i mury
nekropolii, tworząc niesamowity nastrój i krajobraz. (R)

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek oraz burmistrz Ustronia Przemysław Korcz zgodnie dostrzegli
potrzebę funkcjonowania punktu programu „Czyste powietrze”.
mieszkańców do skorzystania z dofinansowania, m.in.
na wymianę kotłów, stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenia przegród budowlanych, zakupu i montażu
mikroinstalacji fotowoltaicznej, bądź wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
co w efekcie przyczyni się

do poprawy jakości powietrza w naszej miejscowości
– wyjaśnia burmistrz Wisły
Tomasz Bujok.
Co ważne, punkty czynne
będą w takich dniach i godzinach, aby umożliwić zainteresowanym mieszkańcom
rzeczywiste skorzystanie z porad. W Wiśle punkt zlokalizo-

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

wany jest w łatwo dostępnym
miejscu na parterze budynku
Urzędu Miejskiego i otwarty
we wtorki w godzinach popołudniowych oraz w soboty. Punkt w Ustroniu mieści
się przy ul. J. Wantuły 47, a z
wykwalifikowanym pracownikiem spotkać się można w poniedziałki, środy i soboty. (RED)
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Pokolenia sadzą lasy

Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku sadzili jodłę na stokach Baraniej
Góry.

Foto: Mat. Nadleśnictwa Węgierska Górka

W Nadleśnictwie Wisła
w sadzenie lasu zaangażowali się słuchacze z Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora.
Dosłownie w kilkadziesiąt minut posadzili 1,5 tys. sadzonek. Nie byli wprawdzie sami,
przy pracy pomagała im spora
gromadka wnucząt.
Jak informują w Nadleśnictwie, cała grupa posadziła sadzonki jodły pospolitej
w Leśnictwie Przysłup pod

Foto: Mat. Nadleśnictwa Wisła

Tak młodzież szkolna, jak i seniorzy –
mieszkańcy regionu
w każdym wieku
włączają się w różne
akcje sadzenia lasów.

Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu przyłączyła się do akcji sadzenia leśnych drzew.
Baranią Górą. To dość górzysty teren, toteż uczestnicy
mieli zapewnioną dodatkową

aktywność – górską wspinaczkę. Po pracy na uczestników czekało ognisko, co

stanowiło dodatkową atrakcję udziału w tak pożytecznej akcji.

Zarybienia w potokach

Zabawki na pomoc zwierzętom

Polski Związek Wędkarski
Żywiec Zabłocie w ostatnim
czasie zarybił górskie rzeki lipieniem i pstrągiem potokowym.
Pod koniec października do
wód Soły i Koszarawy w różnych miejscach Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego
wędkarze wraz z członkami
Społecznej Straży Rybackiej
Żywiec, przedstawicielem bielskiego okręgu PZW oraz Wód
Polskich wprowadzili około 27
tys. rybek lipienia. To młode
rybki, mają po 5-7 cm, wszystkie w dobrej kondycji.
Nie obyło się jednak bez
przykrych niespodzianek,
wędkarze natrafili na zanie-

Jak wyjaśnia prezes Arki
Wojciech Owczarz, dzięki
wsparciu prywatnych sponsorów na kiermasz trafiło
kilkanaście kartonów zabawek, gier i puzzli. – Zapraszamy wszystkich do zbiórki,
choć z powodu pandemii nie
mogą to być pluszaki. Środki uzyskane podczas kiermaszów przeznaczamy na

pomoc zwierzętom – wyjaśnia Wojciech Owczarz.
Podczas ostatniej z przeprowadzonych akcji udało się
zebrać 3850 zł.
Przekazano je KOTełkowej Drużynie, która ratuje
kociaki, przede wszystkim
„po przejściach”. Jednym
z ostatnich podopiecznych
jest Kostek. Kot trafił do
stowarzyszenia po wypadku,
musiał przejść kilka operacji. Miał m.in. złamaną kość
udową, która została złożona
na gwoździu śródszpikowym
i płycie. Na dodatek okazało
się, że Kostek ma białaczkę,
przeszedł więc długie leczenie i rehabilitację.

www.gazetabeskidzka.pl

„Zabawki ratują zwierzaki” to jedna z akcji Arki
w zakresie pomocy dla zwierząt, odmiana znanej już akcji
„Rzeczy dla zwierząt”, polegającej na zbieraniu różnych
rzeczy, oprócz zabawek, również książek. Ze sprzedaży
podczas kiermaszów uzyskują pieniądze, przekazywane
następnie organizacjom ratującym zwierzęta. Oprócz
wsparcia kotków ostatnio
pomocy udzielono również
Przystani Ocalenie, która leczyła Myszkę, schorowaną
klacz konika polskiego, czy
Fundacji „Psia Ekipa”, która
z kolei leczy sparaliżowanego
pieska Kacpra. (Ł)

czyszczony potok Kamesznica. Interweniowała obecna przy
zarybianiu pracownica Wód
Polskich, niemniej jednak zarybianie trzeba było kontynuować
na innym, oddalonym odcinku,
pomijając duży fragment rzeki.
Inna grupa trafiła na nielegalny wywóz kruszywa z koryta
rzeki, w tym wypadku interweniowała policja. Uczestnicy
zarybiania zwrócili też uwagę
na nieprzebrane ilości śmieci,
głównie plastykowych toreb.
Prezes Koła Bogusław Juźwa informuje, że nieco wcześniej wędkarze przeprowadzili
z kolei zarybianie pstrągiem potokowym w obwodzie rybac-

Zdjęcia: Mat. Koła PZW Żywiec Zabłocie

Foto: Fundacja Ekologiczna „Arka”

Po raz kolejny w bielskiej
Sferze Fundacja Ekologiczna „Arka” przeprowadziła akcję „Zabawki ratują
zwierzaki”. Tym razem pozyskane pieniądze wsparły
Stowarzyszenia „KOTełkowa Drużyna”.

Z kolei w Leśnictwie Bystra na stokach Magury ze
wsparciem leśników z Nadleśnictwa Bielsko sadzenia
podjęli się pracownicy jednej z bielskich firm. Zasadzili 300 sadzonek jodły, jak
podkreślają leśnicy, wśród
wspaniałej atmosfery przyczyniającej się do integracji
zakładowego zespołu.

Małe lipienie trafiają do beskidzkiej rzeki.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja
Foto: Fundacja Ekologiczna „Arka”

W ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMY leśnicy z Nadleśnictwa Węgierska
Górka przygotowali i rozdali
2 tys. sadzonek buka, jodły,
świerka oraz dębu. Łącznie
drzewka otrzymało kilkaset
osób. Wśród nich była także młodzież z Zespół Szkół
Technicznych i Leśnych
w Żywcu. (Red)

kim rzeki Soły. – Członkowie
Koła podzieleni na dwie grupy
przejechali łącznie ponad 350
kilometrów do miejsc zarybiania, gdzie z każdego aklimatyzowanego wcześniej w wodzie
worka rozprowadzili narybek
po potokach. Ryby w świetnej
kondycji trafiły do wody w pełni żywotności – wyjaśnia.
Jednym z takich miejsc był
Żywiecki Park Krajobrazowy
u stóp Rezerwatu ,,Śrubita”
pod Wielką Raczą. Właśnie
stąd pierwsza partia narybku
trafiła do Rycerskiego Potoku
i jego dopływów. Małe pstrągi wypuszczano również do
Leśnianki w Dolinie Zimnika,
Malinowskiego Potoku, potoków Twardorzeczka, Cięcinka
i Juszczynka.
W zarybianiu wędkarzom
pomagali pracownicy Lasów
Państwowych z Nadleśnictwa
Węgierska Górka oraz Nadleśnictwa Ujsoły. Jak podkreślają leśnicy, aktywne działania
prowadzone od niemal 10 lat
przynoszą już wyraźne efekty.
Dzięki powtarzanym cyklicznie wiosną i jesienią akcjom
zarybiania, pstrąg powraca do
beskidzkich potoków. (Ł)
listopad 2021
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Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Lontex Firmą Roku 2021

Janusz Targosz, prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu, starosta
bielski Andrzej Płonka oraz Lesław Tlaga, prezes firmy Lontex, podczas
wręczania nagrody.
Firma Lontex z Czechowic-Dziedzic podczas finałowej gali Konkursu Firma
Roku otrzymała statuetkę Dedala dla najlepszej firmy z powiatu bielskiego.
Uroczystość odbyła się
w Teatrze Polskim, tradycyjnie
również Bielsko-Biała przyznało swoją nagrodę za przedsiębiorczość. – Przedsiębiorczość
w naszym regionie od zawsze
znacząco podnosi PKB całego kraju. Chcemy ukłonić się
przedsiębiorcom i podziękować
za to, że właśnie u nas działają
i się rozwijają. Samorządy robią
wszystko, by stworzyć dobre
warunki działalności. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że
wspieranie przedsiębiorców
przynosi konkretny efekt dla
naszego budżetu w postaci odpisu z podatków – mówi starosta Andrzej Płonka.

Zwycięska czechowicka
spółka Lontex od ponad 30 lat
zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami dla transportu. Ze
swoimi produktami i usługami trafia do ponad 60 krajów.
Prezes Lesław Tlaga mówi, że
pandemia zmusiła ich do budowania na nowo relacji ze swoimi klientami. Nagle z imprez
targowych i odwiedzin musieli
przerzucić się na telekonferencje, korespondencję e-mailową
i rozmowy telefoniczne. – Mam
jednak wrażenie, że dzięki temu
zdecydowanie częściej kontaktowaliśmy się z klientami, niż
wcześniej. I chyba to właśnie
spowodowało, że mimo ciężkiego czasu rozwijaliśmy się,
osiągając jeszcze lepsze wyniki – mówi.
W powiecie bielskim zarejestrowanych jest prawie 16 tysięcy
podmiotów gospodarczych. (MF)

Urodzona w Jaworzu
i działająca także na rzecz
lokalnej społeczności Janina Czader otrzymała tegoroczny laur Srebrnej
Cieszynianki. Zaszczytne
wyróżnienie odebrała podczas uroczystej gali, wręczyli je wicewójt gminy Anna
Skotnicka-Nędzka oraz
przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek.
Janina Czader urodziła się
1 marca 1954 roku w Jaworzu. Już w szkole podstawowej zaczęła rozwijać swoje
pasje. Rozpoczęła naukę gry
na akordeonie, by wstąpić do
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Jaworze”. Był
rok 1969, wówczas to też
dołączyła do uczniowskiego grona Liceum Wychowawczyń Przedszkolnych
w Bielsku-Białej, gdzie
mogła bez przeszkód kontynuować naukę gry na
ukochanym instrumencie.
Niezmiennie wraz z jaworzańskim zespołem koncertowała w wielu miastach
Polski, a reprezentowanie

swojej miejscowości było
dla niej nieocenioną wartością. W 1987 r. otrzymała
medal z okazji 700-lecia Jaworza jako osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju.
Mimo podjęcia absorbującej pracy pedagoga już
po ukończeniu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
na Wydziale Psychologii
i Pedagogiki, Janina Czader
znajdowała czas na udzielanie się w życiu kulturalnym
i społecznym Jaworza oraz
promowanie jego barwnego folkloru. Jednocześnie
z zapałem angażowała swoich
uczniów w działalność arty-

styczną. Będąc kierownikiem
internatu przy Zespole Szkół
Rolniczych w Międzyświeciu
stworzyła zespół regionalny,
w którym swe talenty prezentowała i rozwijała młodzież
z kierowanej przez nią bursy.
Podobnie było w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cieszynie, gdzie
dbała o przekazywanie lokalnych tradycji.
Po ukończeniu dodatkowych studiów oligofrenopedagogiki została
wicedyrektorem Szkoły Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej.
Niezależnie od powierzonych
obowiązków prowadziła za-

jęcia rytmiki i muzykoterapii
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, wprowadzając elementy tańców
ludowych. Stworzyła grupę
tańca regionalnego, równocześnie grając w zespołach
instrumentalnych „Starzy
Przyjaciele” oraz „Jaworze”,
nieustannie propagując elementy folkloru również poza
granicami kraju.
Obecnie aktywnie uczestniczy w spotkaniach Towarzystwa Miłośników Jaworza,
wzbogacając te wydarzenia
muzyką ludową i dzieląc się
swoimi doświadczeniami.
Muzyka, którą tworzy
grając na akordeonie stale towarzyszy wydarzeniom
kulturalnym. Pani Janina
akompaniuje do obrzędów ludowych przedstawianych na
Balu Śląskim i Nocy Świętojańskiej. Zajmuje się opracowaniem muzycznym oraz
grą na instrumencie w Dziecięcym Zespole Regionalnym
„Jaworek”, działającym przy
Szkole Podstawowej nr 1 im.
Marii Dąbrowskiej w Jaworzu. (RA)

Motocyklowe ostatki
W Niedzielę Reformacji 31
października w parafii ewangelickiej w Szczyrku Salmopolu proboszcz ks. Jan Byrt
odprawił nabożeństwo reformacyjne na zakończenie sezonu motocyklowego.
Do Szczyrku zjechali
motocykliści z całego Śląska Cieszyńskiego, pogoda wspaniale dopisała. Stało
się już tradycją, że rozpoczęcie i zakończenie sezonu
motocyklowego odbywa się
właśnie tutaj, gdzie ks. Byrt
organizuje jedyne takie ekumeniczne nabożeństwo w Polsce, podczas którego wierni
wszystkich Kościołów prote-

stanckich i Kościoła katolickiego wspólnie dziękują Bogu
za cały sezon i opiekę.
Tym razem na nabożeństwo zostali też zaproszeni
policjanci z drogówki z Bielska Białej, którzy przekazali
pozdrowienia motocyklistom
i prosili o rozsądną jazdę,
szczególnie w te piękne dni,
kiedy słońce oślepia kierowców samochodów i nie widzą czasami motocyklisty.
Wygłoszono Słowo Boże,
a śpiew pieśni prowadził motocyklista Tadeusz Wantulok
z Wisły. Motocykliści składali także dziękczynienie za
sezon letni.

Foto: Mat. Parafii Ewangelickiej Szczyrk Salmopol

Nie zabraknie koncertów,
prezentujących właściwie
wszystkie gatunki muzyczne,
a także wydarzeń artystycznych, jakie można zorganizować w przestrzeni Centrum.
– Chcemy być atrakcyjni i dla
dziadka, który lubi orkiestry
dęte, i dla jego wnuczka hip-hopowca, i dla rodziców tego
dziecka, którzy lubią poezję
śpiewaną albo ostre rockowe
granie. Dla każdego coś miłego – zapowiedziała Małgorzata
Chełchowska-Rak. Poza disco
polo, którego nowa dyrektor tutaj nie chce.
Jednym z długofalowych
zamierzeń Centrum będzie
stała obecność muzyki dla

Muzyczna Cieszynianka

Po nabożeństwie wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki od policjantów i zostali zaproszeni na wspólny
poczęstunek. Parafia przy
cudownej pogodzie przygotowała ognisko i kiełbaski, jak
i ciasteczka, herbatę i kawę,
przy których rozmowom nie

było końca. Ostatni uczestnicy
odjechali ze Szczyrku w późnych godzinach wieczornych.
Kolejne ekumeniczne nabożeństwo zaplanowano na
rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2022, czyli ostatnią
niedzielę kwietnia, tuż przed
majówką. (JB)

Młodzież
koncertuje
Kościół św. Marcina w Pisarzowicach w niedzielę 24 października był
miejscem niecodziennego wydarzenia.
Z koncertem wystąpiła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice, co też
zgromadziło wielu mieszkańców sołectwa i gminy, nie zabrakło również co
jasne rodzin i stałych sympatyków zdolnych muzyków. Dla wszystkich słuchaczy możliwość wsłuchania się w dźwięki
licznej orkiestry była dużym doznaniem
artystycznym, potwierdzając zarazem
potrzebę tego rodzaju inicjatyw. (R)

Foto: Mat. MOD OSP Pisarzowice

Małgorzata Chełchowska-Rak, nowa dyrektor Bielskiego Centrum Kultury.

młodszych melomanów. Chodzi o to, aby od najmłodszych
lat przyzwyczajać, że w BCK
jest miejsce, gdzie styka się
z kulturą.
BCK nie zrezygnuje również z organizacji festiwali, zadomowionych już w bielskiej
przestrzeni kulturalnej. Dyrektor zależy m.in. na modyfikacji
przyszłych Jazzowych Jesieni,
aby rozszerzyć formułę. Już
w tym roku zaplanowano m.in.
koncert nieodpłatny w cyklu
Foyer Jazz. W kolejnych latach
ma być ich więcej. Festiwalem,
który zyska nowe tchnienie, ma
się stać również Festiwal Kompozytorów Polskich. Osobą
odpowiedzialną za ostateczny
kształt wydarzenia został Andrzej Kosowski, a przy festiwalu ściśle współpracować będzie
szkoła muzyczna.
Z nowości mocniej będzie
prezentowany folklor, okolicznościowe koncerty, jak ten
z okazji 11 listopada, a także
np. festiwal modowy. Pełniej
zostaną w codziennym programie wykorzystane własne zespoły, działające przy Centrum.
BCK przygotowuje się również
do Świąt na Starówce i do Sylwestra. (EK)

Foto: Mat. UG Jaworze

Foto: Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Nowe plany BCK
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