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AKTUALNOŚCI

Piętnasty raz
najlepsza

We wtorek 18 maja zmarł
Franciszek Handzel, od 1990
r. radny Rady Gminy Jasienica, także wiceprzewodniczący
Rady. Miał 69 lat.
Śp. Franciszek Handzel był
radnym Rady Gminy Jasienica
nieprzerwanie przez osiem kolejnych kadencji od 1990 r., a więc
od początku funkcjonowania
samorządów w Polsce. W tym
okresie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
przewodniczącego Komisji Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
wiceprzewodniczącego Komisji
Budżetowej. W obecnej kadencji
pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Jasienica,
a także przewodniczącego Komisji Budownictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej i przewodniczącego
Komisji Budżetowej.
W swojej działalności samorządowej dał się poznać
jako osoba dużego zaufania
społecznego, której w pracy
samorządowca przyświecało
dobro wspólnoty samorządowej.
Był inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych, m.in. budowy szkoły w Mazańcowicach,
rozbudowy obiektu z przeznaczeniem na filię Gminnego
Ośrodka Kultury w Mazań-

cowicach, modernizacji i budowy szeregu dróg gminnych,
budowy na terenie gminy trzech
„Orlików”.
Mimo czynnego wykonywania pracy zawodowej zawsze znajdował czas na udział
w wydarzeniach lokalnych. Był
osobą, którą cechowało dążenie
do konsensusu w rozwiązywaniu wszelkich spraw, w tym
bardzo trudnych podejmowanych przez samorząd, gdzie
niejednokrotnie niezbędne
było pogodzenie różnych interesów. Śp. Franciszka Handzla cechowała duża wrażliwość
na sprawy innych i wysoka
kultura osobista. W swoich
działaniach widział przede
wszystkim człowieka, któremu
służył radą i doświadczeniem
wyniesionym z pełnionej służby samorządowca.
Ceremonia pogrzebowa
odbyła się w sobotę 22 maja
w kościele parafialnym Św.
Marii Magdaleny w Mazańcowicach. (UGJ)

Foto: Mirosław Łukaszuk

Odszedł Franciszek
Handzel

Po raz kolejny Gminna Biblioteka
Publiczna w Bestwinie zajęła najwyższe miejsce wśród najlepszych
bibliotek powiatu bielskiego.
Jak co roku Biblioteka Śląska podsumowała pracę bibliotek publicznych
w województwie śląskim. Oceny dokonuje pod względem zaangażowania
placówki, przeliczając dane na zatrudniony personel i populacje miejscowości. Dzięki temu można porównywać
wskaźniki z gmin różnej wielkości.
Następnie sumuje wskaźniki liczby
czytelników, udostępnień i zakupionych książek. Po raz 15. z rzędu
najlepszą w tym zestawieniu wśród
bibliotek powiatu bielskiego okazała
się placówka w Bestwinie.

Jak wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, bibliotekarze
wykazują dużą aktywność w promocji czytelnictwa wśród mieszkańców.
Gromadzą nie tylko zróżnicowane
zbiory książek, audiobooków czy
czasopism, ale również organizują
wiele różnych spotkań odwołujących
się mniej lub bardziej do literatury,
co przywiązuje czytelników do placówki. – Bibliotece udało się wypracować taki model angażowania
się czytelników, że nawet w czasie
pandemii i związanych z nią ograniczeń nie mogli obyć się bez placówki i w miarę możliwości licznie
odwiedzali siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej – mówi wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski. (Ł)

Potrzeba
wesprzeć
hospicjum
Bielskie hospicjum potrzebuje
co najmniej 220 tys. zł na wymianę
dachu jednego ze swoich budynków, może nawet więcej. Dlatego
Salwatoriańskie Stowarzyszenie
Hospicyjne im. Jana Pawła II prosi
o pomoc darczyńców.
Chodzi o poszycie ponad 120-letniego obiektu byłego przedszkola
przy ul. Zdrojowej, przekazanego
przez miasto pod siedzibę pierwszego i jedynego jak na razie stacjonarnego hospicjum w Bielsku-Białej.
Mieszczą się tu administracja, świetlica dla chorych oraz gabinety fizjoterapeuty i psychologa. Dach nie
był naprawiany podczas generalnego
remontu budynku 11 lat temu, bo nie
starczyło wtedy pieniędzy. W niektórych miejscach poszycie zaczęło
przeciekać i teraz robót nie można
już odwlekać. Sale dla chorych
mieszczą się w nowym pawilonie.
Hospicjum, prowadzone przez
Stowarzyszenie, ciągle potrzebuje pomocy finansowej w swojej
kosztownej działalności wspierających chorych. Powstało dzięki
zbiórkom pieniędzy, prowadzonym przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne im. Jana
Pawła II, którego zarząd pracuje
społecznie. Działalność hospicjum
jest tylko w ok. 60 proc. finansowana z Narodowego Funduszu
Zdrowia, resztę koniecznych
środków zdobywa od ludzi dobrej
woli. (MF)

Finansowanie pediatryka

Adrianna Glombitza ze szkoły w Wieszczętach zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim
konkursie o Ignacym Janie Paderewskim.
Do Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy
Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas
sztuki i architektury” zgłosiły się 3 uczennice
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach: Nina Rak i Aleksandra Tobiczyk z kl.
VIa oraz Adrianna Glombitza z klasy VII.
Konkurs zorganizował Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa
Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego
i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.
Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: Primus, obejmujący klasy I-IV
i klasy V-VIII, oraz Altus dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Ponadto uczniowie mogli
wybrać spośród sześciu kategorii. Dziewczęta
z Wieszcząt wybrały kategorię „Kreator sztuki
primus”, w ramach której trzeba było wykonać
prezentację wizualną w dziedzinie malarstwa
lub rysunku. Inspiracją do stworzenia tej pracy miała być sylwetka, postawa, działalność,
twórczość oraz życie Ignacego Jana Paderewskiego. Integralną częścią pracy konkursowej
był opis, w którym należało wykazać się wiedzą
oraz dużą znajomością jego wybitnej postaci,
przeżyć, cech charakteru, twórczości, sukcesów,
porażek i działalności oraz faktów historycznych
z nią związanych.

Do Starostwa Powiatowego dotarła dobra wiadomość
– do połowy roku Szpital Pediatryczny ma zapewnione finansowanie.
Przypomnijmy, bielski
szpital dziecięcy utracił płynność finansową po tym, jak
Ministerstwo Zdrowia niespodziewanie w środku pandemii
Covid-19 zmieniło zasady
finansowania usług pediatrycznych. 1 lutego Starostwo
Powiatowe, które odpowiada
za szpital, otrzymało oświadczenie Narodowego Funduszu
Zdrowia informujące o tym,
że zmienia się od początku
2021 r. sposób rozliczania
pediatrii, a uzgodnienia szpitala z Funduszem z przełomu
roku są już nieważne. Zamiast
comiesięcznego ryczałtu szpital będzie otrzymywał środki
tylko za faktycznie wykonane świadczenia.
Tymczasem z powodu
koronawirusa pacjentów
w bielskiej placówce, podobnie zresztą jak w szpitalach
w całym kraju, było dużo mniej

Foto: Mat. UG Jasienica

Sukces uczennicy

Nagrodzona praca Adrianny Glombitzy.
Spośród licznie zgłoszonych uczestników
z całej Polski jury Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
przyznało uczennicy klasy VII w ZSP w Wieszczętach Adriannie Glombitza trzecie miejsce.
Laureaci oraz wyróżnieni wraz z ich nauczycielami zostali zaproszeni na uroczystość finałową
wręczenia dyplomów i nagród, jaka odbędzie
się 29 czerwca w rocznicę śmierci wielkiego
wirtuoza i patrioty do Auli Nova Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu. (RT)

niż zwykle. – Sytuacja zrobiła
się nieprzyjemna, bo zabrakło
pieniędzy na wypłaty dla personelu za styczeń. Pracownicy
dostali wynagrodzenie dzień po
terminie, ale tylko dzięki pilnie uruchomionej przez Powiat
Bielski pożyczce w wysokości
1 miliona złotych – przypomina starosta Andrzej Płonka,
który interweniował w Ministerstwie Zdrowia.
Dzięki temu minister
zdrowia 9 lutego wprowadził
zmianę w rozporządzeniu,
która umożliwiła szpitalowi
złożenie wniosku o zaliczkę do
NFZ w wysokości miesięcznego ryczałtu z zeszłego roku. Ta
zmiana obejmowała pierwszy

kwartał 2021 r. Kolejna zmiana, podpisana właśnie przez
ministra, wydłuża ten okres
także na drugi kwartał. – Na
razie sytuacja finansowa została ustabilizowana i Szpital
Pediatryczny w Bielsku-Białej
ma zapewnione środki m.in.
na wypłaty dla personelu do
końca czerwca. Ale dalej nie
wiadomo, jak będzie wyglądało finansowanie w kolejnym
czasie – mówi starosta.
Powiat Bielski, który jest
tzw. organem prowadzącym
placówki, wnosił o wycofanie
się ze zmian w finansowaniu
świadczeń pediatrycznych
przynajmniej do zakończenia
pandemii. (MF)
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Z prac poselskich

Polski Ład dla seniorów
W nowym programie działań rządu Zjednoczonej Prawicy na najbliższe lata sporą
część poświęciliśmy poprawie
standardu życia emerytów
i rencistów – mówi Stanisław
Szwed, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister rodziny
i polityki społecznej.
– Emeryci i renciści to ta
grupa społeczna, która do niedawna najbardziej odczuwała
złe strony przemian ustrojowych po 1989 roku. Zapowiadaliśmy zmiany w tej dziedzinie
i konsekwentnie od 2015 r.
słowa dotrzymujemy – mówi
Stanisław Szwed. Dlatego sporą
część Nowego Polskiego Ładu
– programu Zjednoczonej Prawicy – zajmuje propozycja pomocy dla seniorów.
Szczególną wagę program
przywiązuje do wzrostu minimalnych rent i emerytur.
Dlatego sztandarowym elementem stała się emerytura
bez podatku. Obejmie ona tych
emerytów i rencistów, których
miesięczne świadczenie sięga
co najwyżej 2,5 tys. zł – oni
nie zapłacą podatku w ogóle.
Jak wylicza Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dotyczy to aż 65 proc. osób z tej

Stanisław Szwed,

wiceminister rodziny
i polityki społecznej:

Propozycje dla naszych seniorów, jakie złożyliśmy w programie Nowego Polskiego Ładu, to
w rzeczywistości kontynuacja
działań, jakie podejmujemy dla
tej grupy osób od 2015 r. I trzeba
podkreślić, że emeryci i renciści,
ludzie starsi, którzy już nie mają
możliwości pracy zarobkowej, po
1989 r. znaleźli się w najgorszej
sytuacji materialnej. To dopiero rządy Zjednoczonej Prawicy
doprowadziły do realnej waloryzacji świadczeń, o ponad 500
grupy! Ci, którzy mają wyższe
emerytury oczywiście podatek
płacić będą dopiero od kwoty
2,5 tys. zł. Łącznie więc senio-

zł dla minimalnych emerytur. To
my wprowadziliśmy 13. emeryturę, bezpłatne lekarstwa z listy
refundowanej dla osób powyżej
75. roku życia. Wystarczy popytać wśród seniorów, jak bardzo
zmienił się ich status materialny
w ostatnich latach, żeby przekonać się, czy te działania były
konieczne. Już dawno należało
je podjąć.
Mamy świadomość, że zwłaszcza dla najsłabiej uposażonych
rencistów i emerytów kolejne
elementy pomocy w dalszym
ciągu są potrzebne. Dlatego teraz je wprowadzamy, nie tylko
zwolnienia podatkowe, ale cały
pakiet społecznej aktywizacji
osób starszych, choć zapewne te
wymierne finansowe korzyści one
najszybciej odczują. Jako narodowa społeczność mamy obowiązek
troszczyć się o tych spośród nas,
którzy całe życie pracowali dla
kraju i zapewnić im godną jesień
życia. Nasz rząd opiera się na tak
rozumianej solidarności międzypokoleniowej.
rów, którzy skorzystają z tego
tytułu, będzie 91 proc. Dla
przeciętnego emeryta oznacza
to, że w kieszeni (może raczej

na bankowym koncie) pozostanie mu rocznie 2 tys. zł.
Wśród propozycji jest także zerowy PIT dla osób, które
będą chciały dalej pracować
po osiągnięciu wieku emerytalnego, co zresztą ma młodych
emerytów do tego zachęcać.
Dla starszych pracowników,
już po 55. roku życia, pojawi
się z kolei możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy,
co również ma ich skłaniać
do pozostawania czynnym
zawodowo bez konieczności
podejmowania ostatecznego
wyboru: emerytura czy praca.
To niejedyne rozwiązania
mające poprawić standard życia
emerytów i rencistów. „Złota
jesień życia” programu Polski

Ład przewiduje również dalsze
finansowanie programów aktywizacji osób starszych poprzez
samorządy i stowarzyszenia,
które organizować będą zajęcia
dla seniorów.
Jak wyjaśnia Stanisław
Szwed, już od 2015 r. resort
rodziny i polityki społecznej
podejmował działania na rzecz
realnej poprawy sytuacji materialnej, ale także jakości życia
seniorów. Oprócz obiecanego
i oczywistego przywrócenia
wieku emerytalnego na cywilizacyjnym poziomie, doprowadzono do faktycznej waloryzacji
ich emerytur. Najniższe emerytury wzrosły w tym czasie o ponad 40 proc. – z 880,45 zł do
obecnych 1250,88 zł. Do tego

należy doliczyć 13. emeryturę, jednorazową „czternastkę”.
Coroczna „trzynastka” jak dotąd
trafiła do blisko 10 mln emerytów i rencistów.
– Wszystkie te działania
znacznie poprawiły sytuację tej
grupy społecznej. Ale przecież
nie ograniczają się one do podwyżki emerytur. Od początku
w 2015 r. zależało nam, aby
stworzyć dla seniorów propozycje aktywnego ponownego
włączania się w życie społeczne,
a nawet zawodowe, już w jesieni życia – podkreśla Stanisław
Szwed. Takimi działaniami było
kierowanie do samorządów i organizacji społecznych programu
klubów aktywności seniorów
i rozwiązania opiekuńcze. (Ł)

kilka godzin występy – o muzykę z gatunku „dla każdego”
zadba zespół „Włóczykije”,
a zaciekawienie wzbudzą

niewątpliwie widowiskowe pokazy taneczne szkoły
DANCE#LOVEit. Fotobudka
umożliwi wykonywanie rozmaitych zdjęć, uczestników
rozbawiać będą z kolei przyjazne klauny. Wszystko to,
włącznie z dostępną w trakcie eventu strefą żywienia,
bezpiecznie i z zachowaniem
obowiązującego w dniu wydarzenia reżimu sanitarnego.
Warto podkreślić, że Charytatywny Hawajski Dzień
Dziecka to kolejna impreza
Fundacji Imperium Sportu,
w której aktywne spędzanie
czasu ma znaczenie kluczowe. Na stałe w kalendarz wydarzeń z myślą o dzieciach
wpisały się już m.in. projekty

„Bielska10”, „Super Paka Dla
Dzieciaka” czy „Aktywna rodzina”.
Każdorazowo bielska Fundacja, która ma pod swoją
codzienną opieką 68 dzieci
w różnym wieku, zebrane
środki przeznacza w całości na
szczytne cele. Nie inaczej będzie tym razem, bo podopieczni Fundacji przyjmować będą
dobrowolne datki. – W okresie
pandemii obserwujemy wśród
dzieci problemy, które przejawiają się choćby społecznym
wycofaniem. Potrzeby zapewnienia dzieciom pomocy psychologicznej są więc olbrzymie
i na takie nasze wsparcie będą
mogły liczyć – dodaje Maria
Bogunia. (MAN)

Mnóstwo atrakcji ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i ich najbliższych, którzy będą mogli spędzić czas
w sposób aktywny i przyjemny – tak wyglądał będzie
Charytatywny Hawajski
Dzień Dziecka. Wydarzenie
to już w sobotę 29 maja na
terenie Parku Linowego przy
Centrum Handlowym Gemini Park w Bielsku-Białej.
– Chcemy, aby poprzez
czas spędzony w miejscu
naprawdę urokliwym, był
to dla dzieci niezapomniany
dzień ich święta. Będzie kolorowo, wesoło i ciekawie,
a przede wszystkim aktywnie, bo wszechstronny rozwój
poprzez sport jako drogi do
sukcesu jest nam szczególnie
bliski – mówi Maria Bogunia, prezes Fundacji Imperium Sportu, która organizuje
kolejne już przedsięwzięcie
z myślą o dzieciach.
Charytatywny Hawajski
Dzień Dziecka będzie wydarzeniem wyjątkowym z wielu
powodów. Atrakcje w Parku Linowym przy Centrum
Handlowym Gemini Park
w Bielsku-Białej dostępne
będą całkowicie bezpłatnie
dla wszystkich chętnych od

godziny 12.00. Najmłodsi,
a więc dzieci w wieku do 5 lat,
zostaną zaproszeni do Strefy
Eco Maluszka, gdzie skorzystają z zawsze popularnego
malowania buziek, dających
satysfakcję warsztatów tworzenia hawajskich łańcuchów oraz
innych animacji nastawionych
na aktywność. Dla dzieci nieco
starszych przygotowany będzie
tor przeszkód – fascynujący
i wymagający, którego pokonanie każdemu z uczestników
zagwarantuje sporą dawkę adrenaliny i radości. Będą także
nagrody, w formie okolicznościowego medalu, ale nie tylko, bo i niespodzianek będzie
tego dnia pod dostatkiem.

www.gazetabeskidzka.pl

A rodzice? I o nich organizator nie zapomniał. – Ci,
którzy zdecydują się przyprowadzić swoje pociechy, będą
mogli albo wcielić się w rolę
kibiców, albo też wypocząć
i zrelaksować się w naszych
strefach. Dzieci w tym czasie
na pewno nie będą się nudziły
– zapewnia Bogunia. Odpoczynek dla rodziców możliwy
będzie w strefie relaksu, gdzie
znajdą się wygodne leżaki,
a chętni będą mogli wzbogacić wiedzę i skorzystać z usług
podczas warsztatów ze specjalistkami w dziedzinie fizjoterapii i kosmetologii.
I na tym jednak nie koniec.
Na scenie trwać będą przez

Foto: Mat. Fundacji Imperium Sportu

Dzień Dziecka inny niż wszystkie
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W sektorze
paliwowo-energetycznym

BĘDZIE PROTEST
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Czas na stażowe emerytury!
– Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w kwestii
emerytur stażowych – powiedział podczas
konferencji prasowej we wtorek 11 maja
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.

nimalną emeryturę, a państwo nie musiało do
niej dopłacać.
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przygotowany przez „Solidarność”, który zosta- podpisów. – Oczekujemy także solidarności ze
nie złożony u marszałek Sejmu, „jasno mówi, strony tych, którzy już dziś mają emerytury staże jest tylko jedno obostrzenie – 40 lat pracy żowe, czyli górników i służb mundurowych. To
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Symboliczną inauguracją podbeskidzkiej akcji zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej było umieszczenie na frontonie siedziby „Solidarności” w Bielsku-Białej wielkiego baneru promującego
akcję „Emerytury za staż”.

Całkowity brak dialogu społecznego, ewidentne łamanie praw pracowniczych i związkowych oraz realne zagrożenie utratą miejsc
pracy – to główne przyczyny protestu, do
którego szykuje się branża paliwowo-energetyczna.
W siedzibie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
w Katowicach 13 maja odbyło się spotkanie
przedstawicieli krajowych sekcji z tych branż
z udziałem przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy i członków Prezydium KK.
– Omówiliśmy najważniejsze sprawy
dotyczące funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego, w którym w związku
z zapowiedziami, a właściwie to już działaniami rządu w ramach transformacji energetycznej, narasta konflikt – powiedział Jarosław
Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekre-

tariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
Grzesik podsumował spotkanie krótko: –
Wobec całkowitego braku dialogu społecznego
w naszych branżach, ewidentnego łamania praw
pracowniczych i związkowych oraz realnego
zagrożenia utratą miejsc pracy, podjęto decyzję
o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej.
Szef Sekretariatu zapowiedział, że w najbliższym czasie szczegóły zostaną omówione
przez sztab protestacyjno-strajkowy, a jego
decyzje zostaną ogłoszone podczas specjalnej
konferencji prasowej 25 maja w warszawskiej
siedzibie NSZZ „Solidarność”.

Pracują uczciwie, zasługują na uczciwe zarobki

Flagi na bramach
spółki Żywiec Zdrój

W ostatni dzień kwietnia na bramach czterech zakładów spółki Żywiec Zdrój pojawiły
się transparenty i flagi „Solidarności”. To
najbardziej widoczny znak toczącej się od kilku miesięcy walki związkowców o podwyżki
płac dla załogi tej spółki.
Należąca do światowego koncernu spożywczego Danone spółka Żywiec Zdrój ma cztery
zakłady produkcyjne – w Jeleśni i Wieprzu
na Żywiecczyźnie oraz w Rzeniszowie koło
Myszkowa i w Mirosławcu na Pomorzu Zachodnim. Pracuje w nich 620 osób, w tym
420 pracowników operacyjnych. To właśnie
o podwyżki dla tych ostatnich walczy zakładowa „Solidarność”.
Rozmowy płacowe rozpoczęły się na początku tego roku. Nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego załogę porozumienia i w
marcu zaczął się spór zbiorowy. Przeprowadzone od tego momentu trzy tury rokowań
także nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pracodawca zaproponował podwyżki
w wysokości – wg jego wyliczeń – średnio
4,2 procent.
– To iluzja, bo wysokość wzrostu wynagrodzeń uzależniona została od realizacji celów

rocznych i wyników ocen pracowniczych.
W rzeczywistości większość pracowników
nie otrzyma proponowanych 4,2 procent podwyżki, a rzeczywista średnia podwyżka wynosi 2,42 procent. To dowód, jak pracodawca
ocenia pracę załogi! Trzeba dodać, że po ubiegłorocznych redukcjach zatrudnienia, które
objęły 42 etaty, w tym roku załoga, zwłaszcza
w Jeleśni, jest znacznie bardziej obciążona
pracą – tłumaczy Jacek Gala, przewodniczący
„Solidarności” w Żywcu Zdroju. Związkowcy
żądają, by zaproponowane przez pracodawcę
podwyżki zostały powiększone o 4 procent dla
wszystkich pracowników operacyjnych spółki.
W tej sytuacji po spisaniu protokołu rozbieżności kolejne rozmowy będą się toczyły
już z udziałem mediatora. Czekając na termin
mediacji „Solidarność” postanowiła oflagować wszystkie zakłady spółki. – Niech wszyscy widzą, że trwa spór, że walczymy o godne
zarobki dla pracowników. Flagi i transparenty
są też sygnałem dla pracodawcy, że jesteśmy
zdeterminowani, by wywalczyć satysfakcjonujące załogę podwyżki. Pracujemy uczciwie
i wydajnie, zasługujemy więc na uczciwe zarobki, adekwatne do wyników naszej pracy
– mówi szef zakładowej „Solidarności”.

Referendum strajkowe w Marelli

Wielki sukces „Solidarności”

Pracownicy niemedyczni szpitali
z dodatkiem covidowym
Od 20 maja w fiatowskiej spółce Marelli
Bielsko-Biała trwa referendum. W firmie
tej zatrudnionych jest ponad 600 pracowników – każdy z nich będzie mógł w głosowaniu poprzeć żądania zbiorowej podwyżki
wynagrodzeń oraz opowiedzieć się za akcją
strajkową w przypadku fiaska negocjacji
płacowych. Organizatorem referendum jest
„Solidarność” FCA.
Spór zbiorowy w bielskiej spółce Marelli
trwa od 26 kwietnia 2021 roku. Tego dnia Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ
„Solidarność” FCA wystąpiła z żądaniem zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 2,50 zł
za godzinę – równo dla każdej grupy płacowej
oraz każdego zatrudnionego.
Zarząd bielskiego Marelli nie podjął jednak
rokowań celem rozwiązania sporu w drodze
porozumienia płacowego. W tej sytuacji „Solidarność” zdecydowała się na podjęcie czynnej akcji protestacyjnej oraz przeprowadzenie
referendum strajkowego. „Naszym celem jest
zawsze ustalenie podwyżek przy negocjacyjnym
stole. Niestety, dyrekcja Marelli woli protesty
i strajk. Nie możemy tolerować ignorowania
przez pracodawcę słusznych żądań płacowych,
ustalonych na podstawie opinii większości
załogi Marelli wyrażonej w ankiecie, ani tym
bardziej akceptować próby faktycznego pozbawienia pracowników prawa do rokowań płacowych” – czytamy w jednym z komunikatów
fiatowskiej „Solidarności”. – Nie może być tak,
że pracodawca szuka oszczędności w kieszeniach pracowników. Załoga Marelli dobrze pracuje i chce godziwie zarabiać. Ludzie chcą być
szanowani, chcą, aby ich wysiłek był doceniany
i odpowiednio nagradzany. Gdy pracodawca
ignoruje ich oczekiwania, gotowi są wziąć sprawy w swoje ręce – dodaje Wanda Stróżyk, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” FCA.
Od poniedziałku 17 maja rozpoczęło się
flagowanie zakładu Marelli Bielsko-Biała. Jest
to protest przeciwko brakowi podejmowania
przez zarząd rokowań celem zakończenia sporu

zbiorowego satysfakcjonującym załogę porozumieniem. Jednocześnie jest to widoczny dla
wszystkich znak, że spór płacowy może przerodzić się w otwarty konflikt i doprowadzić do
podjęcia akcji strajkowej.
Zgodnie z przepisami ustawy strajk może być
zorganizowany, gdy pracodawca uniemożliwia
przeprowadzenie rokowań lub mediacji. Jego
przeprowadzenie wymaga uzyskania zgody
większości pracowników w referendum strajkowym. Takie właśnie referendum w bielskim
Marelli rozpoczęło się w czwartek 20 maja
i potrwa do 7 czerwca. „Każdy pracownik będzie mógł zarówno zagłosować za ogłoszeniem
strajku, jak również poprzeć żądanie zbiorowej
podwyżki stawek wynagrodzenia zasadniczego
o 2,50 zł na godzinę. Wystarczy postawić znak
„X” przy odpowiedzi „TAK” na pytanie zadane w referendum” – czytamy w komunikacie
„Solidarności”.
Związkowcy przypominają bardzo ważną
kwestię: „referendum strajkowe – zgodnie
z ustawą – jest ważne, jeżeli weźmie w nim
udział co najmniej połowa załogi. Dlatego też
każdy pracownik, we własnym dobrze pojętym interesie powinien wziąć udział w referendum strajkowym. Tu rzecz idzie bowiem
o ich wypłaty i pieniądze! Przy czym, aby
walka o godne wynagrodzenia była skuteczna, konieczne jest wsparcie zdeterminowanej
załogi twardo upominającej się o swoje. Determinacja i solidarność pracowników jest
warunkiem niezbędnym do uzyskania godnych podwyżek wynagrodzeń. Naszą siłą
jest bowiem Solidarność i tylko dzięki niej
możemy wygrać!”.

Tadeusz Wróbel
Ze smutkiem przyjęliśmy
wiadomość, że 14 maja 2021
r. odszedł od nas śp. Tade-

„Solidarność” od wielu miesięcy zabiegała
o wypłaty dodatku covidowego dla personelu
niemedycznego szpitali. W końcu nadszedł
wyczekiwany sukces. – Nie można przecież
pomijać jednych kosztem drugich. Taki był
zawsze postulat „Solidarności”. Jesteśmy
związkiem zawodowym, który zrzesza wszystkich pracowników: zarówno lekarzy, pielęgniarki, jak i pracowników obsługi, salowe.
Bez wspólnej pracy i zaangażowania nie ma
sukcesu – powiedziała Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarność”.
11 maja zakończyły się rozmowy dotyczące wypłaty dodatku covidowego dla personelu niemedycznego szpitali. Na spotkaniu
z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim,
w którym udział wzięły Maria Ochman z „Solidarności” oraz Urszula Michalska z OPZZ,
zostały potwierdzone te ustalenia, które poczyniono na wcześniejszych spotkaniach.
– Strona pracowników i pracodawców zaakceptowała propozycje, które zostały przedstawione przez ministerstwo. Najważniejsze
jest to, że ustalenia, które zostały poczynione w ramach dialogu społecznego, zostaną
uszanowane. Dla „Solidarności” bardzo
ważna była kwestia dodatków covidowych
dla pracowników niemedycznych. Mowa tu
o sanitariuszach, opiekunkach medycznych,

salowych. Ale również są to tacy pracownicy,
jak psychologowie, dietetyczki. Przecież te
osoby tak samo pracują na oddziałach covidowych z narażeniem własnego zdrowia i życia.
Wykonują bezpośrednią pracę przy najciężej
chorych pacjentach. A dotychczas byli pomijani w zaleceniach ministra. Teraz ministerstwo
jednak przyznało, że istotne były argumenty,
które przytaczaliśmy od wielu już miesięcy,
upominając się o tych pracowników – powiedziała portalowi Tysol.pl Maria Ochman.
  
Na spotkaniu z ministrem Niedzielskim
rozmawiano także o wzroście wynagrodzeń
w ochronie zdrowia. – Ustawa o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia to tak
naprawdę pierwsza branżowa płaca minimalna. Określamy w niej, jakie najniższe wynagrodzenie powinno być w służbie zdrowia
– podkreśliła Maria Ochman. Po dyskusjach
na forum Trójstronnego Zespołu na wniosek
NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ minister
Adam Niedzielski zgłosił na posiedzeniu Rady
Ministrów autopoprawkę, przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi
studiami licencjackimi do grupy płacowej
z wynagrodzeniem na poziomie należnym
dla pracowników ze studiami magisterskimi.
Przygotowany projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia
przewiduje, że tylko w ciągu sześciu miesięcy
2021 r. na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia przeznaczonych
zostanie blisko 4 mld zł. Wejście w życie tej
ustawy będzie oznaczać choćby wzrost wynagrodzeń w grupach najsłabiej uposażonych,
tj. salowych na poziomie średnio 700 zł i fizjoterapeutów na poziomie 1 tys. zł.

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.
ZARZĄD REGIONU
PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Adama Asnyka 19

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
usz Wróbel, wieloletni członek
„Solidarności” w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Therma”
w Bielsku-Białej, pełniący też
przez wiele lat funkcję członka
pocztu sztandarowego Regionu
Podbeskidzie. Miał 88 lat.
Przez wiele lat Tadeusz
Wróbel był niezawodnym
członkiem pocztu, który ze
sztandarem podbeskidzkiej
„Solidarności” uczestniczył
w wielu uroczystościach
związkowych, religijnych
i państwowych na terenie
całego Podbeskidzia. – Za-

Pracownicy niemedyczni na oddziałach covidowych otrzymają 5 tysięcy złotych jednorazowej premii – poinformował na posiedzeniu
zespołu trójstronnego ds. ochrony zdrowia
przy ministrze zdrowia Adam Niedzielski.
To odpowiedź na pisma w tej sprawie złożone
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.

wsze mogłem liczyć na
Tadeusza i jego obecność.
Niezależnie od pory roku
i pogody zawsze był gotowy
stanąć z nami przy sztandarze
– wspomina Henryk Malik,
wieloletni chorąży podbeskidzkiego sztandaru.
Rodzinie, przyjaciołom,
współpracownikom i znajomym Zmarłego składamy
wyrazy współczucia i solidarności w bólu.
Wieczne odpoczywanie
racz Mu dać Panie…

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
Przewodniczący – Czesław Chrapek
tel. 696 600 333,
e-mail: czeslawchrapek@gmail.com
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
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Czas wybrać szkołę

Kompleks oświatowy w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami do nauki zawodu.
to nowość. Warto dodać, że
jedna z sal informatycznych,
w której uczy się programowania, wyposażona jest tylko
w sprzęt Apple’a.
W szkole branżowej,
w której nauka zawodu trwa
3 lata, można wybrać zawód
sprzedawcy, kucharza, ślusarza, mechanika (montera maszyn i urządzeń), a w klasach
wielozawodowych blacharza,
lakiernika i mechanika samochodowego, elektromechanika, montera zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, murarza-tynkarza,
elektryka, stolarza, ślusarza,
cukiernika, piekarza, kelnera,
fryzjera i inne.
Obie szkoły mieszczą się
w jednym kompleksie edukacyjnym przy ul. Traugutta
w Czechowicach-Dziedzicach.

Foto: Mat. KM PSP w Bielsku-Białej

Pieniądze na drabinę

Nowszy z dotychczasowych wozów z drabiną ma trafić do JRG 2.
Powiat Bielski dołoży 200
tys. zł dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej do zakupu
strażackiego specjalistycznego
samochodu z drabiną.
Na majowej sesji rady powiatu bielskiego przegłosowano uchwałę dotyczącą pomocy
w zakupie wozu strażackiego
z drabiną. To odpowiedź na
prośbę komendanta miejskiego
PSP o wsparcie w zakupie specjalistycznego pojazdu z dramaj 2021

biną o wysokości 42 m z tzw.
łamanym ramieniem.
– Zakup takiego specjalistycznego wozu strażackiego
zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. I nie chodzi tu tylko
o Czechowice-Dziedzice i wysokie budynki, ale też o inne
zadania straży pożarnej, w których wykorzystywany jest taki
zasięg sprzętu. Tylko w zeszłym roku samochód z drabiną był wysyłany do działań

Uczniowie korzystają m.in.
z nowoczesnych warsztatów
do nauki zawodu, praktyczne
umiejętności zdobywają także
dzięki współpracy z firmami.
Nie samą nauką człowiek
jednak żyje. To właśnie przy
czechowickiej „Silesii” działa Big Band pod batutą Jarosława Grzybowskiego, a w
zespole gra młodzież z obu
techników, można ich usłyszeć podczas ważnych lokalnych wydarzeń.
Warto też rozważyć naukę
w Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Skłodowskiej-Curie
w Czechowicach-Dziedzicach. Jego absolwenci nie
muszą martwić się o wyniki egzaminu maturalnego,
w szkole dobrze wiedzą, że
jest to przepustka na wymarzone studia. W czechowickim

na terenie naszego powiatu aż
120 razy – mówi starosta Andrzej Płonka.
Koszt specjalistycznego
wozu z drabiną jest szacowany na ok. 3,5 mln zł. – Mamy
zapewnienia od komendanta, że
2,5 mln zł otrzyma od Śląskiego Komendanta PSP. Resztę
mają dołożyć samorządy z regionu, w związku z czym nasze starostwo także włącza się
w ten zakup – dodaje starosta.
Obecnie jednostki ratownicze bielskiej straży pożarnej
dysponują dwoma samochodami z drabinami, ale jeden z tych
wozów, z drabiną o wysokości
pracy 37 m, liczy już blisko 30
lat. Tymczasem normy eksploatacyjne Komendy Głównej
PSP w przypadku tego rodzaju
sprzętu wynoszą 20 lat.
Jak wyjaśnia st. kpt. Patrycja
Pokrzywa, rzecznik bielskiej
straży pożarnej, trwa procedura
przetargowa na zakup nowego
wozu. Po jego nabyciu jedna
z dotychczasowych drabin – ta
nowsza – zostanie przekazana
do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. (MF)

liceum z matematyką zaprzyjaźnieni są także humaniści.
Wśród absolwentów są m.in.
aktorka Teresa Budzisz-Krzyżanowska, kompozytor
Andrzej Krzanowski, mistrz
olimpijski Zygmunt Smalcerz,
ks. kardynał Kazimierz Nycz
i wielu innych.
Wnioski można składać
elektronicznie do 21 czerwca,
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną
22 lipca, zaś listy przyjętych
i nieprzyjętych poznamy
2 sierpnia.
Powyższe daty nie obowiązują w innej placówce
Powiatu Bielskiego, która
kształci sportowców. Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Szczyrk w Buczkowicach
im. Polskich Olimpijczyków
ogłasza nabór na rok szkol-

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Zapraszamy absolwentów szkół
podstawowych do kontynuowania nauki w naszych placówkach.
Nasza kadra dba o to, aby oferta
zawodowa odpowiadała zapotrzebowaniu rynku pracy, przede
wszystkim w regionie. Sama
podnosi też swoje kompetencje
ny 2021/2022. Jednym z jej
absolwentów jest Piotr Żyła,
mistrz świata w skokach narciarskich. Mowa o rekrutacji
uczniów do klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz klasy

Szkoła SMS Szczyrk posiada nowoczesną bazę treningową.

I Liceum Ogólnokształcącego. Prowadzony jest także nabór uzupełniający do
już istniejących klas (VII
i VIII SP oraz II i III LO).
Egzaminy sprawnościowe
zaplanowane są na pierwszą
połowę czerwca.
SMS zaprasza zawodników
uprawiających sporty zimowe
z dyscyplin: biegi narciarskie,
skoki narciarskie, kombinacja
norweska, narciarstwo alpejskie i snowboard. Na uczniów
czeka bogata baza treningowa,
odnowa biologiczna, doświadczona kadra trenerska i nauczycielska. Szkoła dysponuje
internatem, a uczniowie mają
szansę zdobyć kwalifikacje
sędziowskie i instruktorskie.
M.Fritz

Droga w Zasolu gotowa
Zakończono przebudowę
drogi powiatowej w Zasolu
Bielańskim w gminie Wilamowice. To jedna z tych inwestycji, na którą Starostwo
Powiatowe w Bielsku-Białej
pozyskało dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Do robót przystąpiono
jeszcze jesienią zeszłego
roku, pracami objęto odcinek o długości ponad 1,7 km
– od skrzyżowania z ulicami
Ptasznik i Mostową do skrzyżowania z ul. Zaciszną. To
pierwsze, tradycyjne skrzyżowanie zostało przebudowane na rondo. – Skrzyżowanie
w Zasolu Bielańskim należało do jednych z bardziej niebezpiecznych i to pomimo
różnego rodzaju znaków,
zabezpieczeń, ostrzeżeń, jakich w jego sąsiedztwie nie
brakowało. Obecna przebudowa wymusza na kierowcach zdjęcie nogi z gazu
i większą ostrożność, toteż
mam nadzieję, że poprawi

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Jaki zawód wybrać, czym
chcemy się zajmować w przyszłości? Takie pytania zadaje
sobie młodzież, która kończy
naukę w szkole podstawowej.
Służby oświatowe Powiatu
Bielskiego, które mają pod
swoją pieczą szkoły ponadpodstawowe w Czechowicach-Dziedzicach i Buczkowicach,
zachęcają absolwentów do
wyboru właśnie ich placówki.
I tak, w Technikum nr 2
w Zespole Szkół „Silesia”
w Czechowicach-Dziedzicach,
można wybrać spośród czterech kierunków zawodowych:
technik reklamy, technik informatyk, technik elektryk
oraz technik fotografii i multimediów. Nauka trwa 5 lat,
uczniowie zdobywają nowe
umiejętności w profesjonalnie
wyposażonych salach, m.in.
dla przyszłych fotografów.
W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S.
Staszica w Czechowicach-Dziedzicach można uczyć
się w 5-letnim technikum
oraz w 3-letniej szkole branżowej I stopnia. To pierwsze
oferuje 9 zawodów: technik
mechanik, technik mechatronik, technik logistyk, technik
informatyk, technik handlowiec, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik
usług fryzjerskich, technik
hotelarstwa oraz technik ekonomista. Ten ostatni kierunek

Zdjęcia: Mat. Starostwa Powiatowego

W szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu bielskiego trwa nabór do pierwszych klas.

zawodowe, aby przekazać wiedzę
niezbędną do podjęcia pracy czy
do dalszej nauki w dużych ośrodkach akademickich.
Jest z czego wybierać i zachęcam
do tego właśnie w tych szkołach,
bowiem ważne są również bardzo
dobre warunki nauki, jakie w nich
stworzyliśmy. Od wielu już lat systematycznie poprawiamy stan
techniczny budynków, tworzymy
nowe klasy, pracownie, warsztaty, sale gimnastyczne i miejsca,
aby rozwój młodych ludzi – nie
tylko ten naukowy, ale i fizyczny – przebiegał jak najlepiej. Co
warte podkreślenia, dbamy o to,
aby również wyposażenie szkół
było bogate, w pełni odpowiadało przyszłym wyzwaniom absolwentów już w pracy zawodowej
czy na kolejnym etapie nauki – na
studiach.

Droga przez Zasole Bielańskie zyskała na bezpieczeństwie.
bezpieczeństwo w tym miejscu – mówi starosta bielski
Andrzej Płonka.
Przebudowane zostały
konstrukcja nawierzchni i istniejące chodniki, powstały
nowe ciągi dla pieszych. Roboty objęły także kanalizację
i odwodnienie, pojawiło się
nowe oznakowanie pionowe
i poziome.
Modernizacja kosztowała
3,8 mln zł. Na tę sumę składają się w 55 proc. środki

z Funduszu Dróg Samorządowych, resztę pokryły ze
swoich budżetów Powiat
Bielski i Gmina Wilamowice.
Droga w Zasolu Bielańskim to kontynuacja przebudowy ciągu drogi powiatowej
od rynku w Wilamowicach,
jaką wykonano w poprzednich latach. Starosta Andrzej
Płonka zapowiada w przyszłym roku roboty na kolejnych odcinkach w stronę
Oświęcimia. (MF)
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Chcesz biegać bez bólu i kontuzji?
Wydaje się, że każdy biegać może. I oczywiście tak jest, bo każdy nawet biegać jak najbardziej... powinien. Nie zawsze jednak wiemy, jak się do tego zabrać.
Zazwyczaj kierujemy pierwsze kroki po „dobre” buty biegowe, fajny outfit czy efektownego smartwatcha. Z takim wyposażeniem jesteśmy gotowi. Przynajmniej
teoretycznie. Okazuje się nierzadko, że jednak podczas biegania „coś” złego zaczyna się dziać. Pojawia się ból kolana, zaczynają łapać skurcze lub odczuwalne
jest przeciążenie w okolicy pleców. Może więc przygotowanie do biegania nie poszło w odpowiednim kierunku?

Z naszych doświadczeń, ale
i w oparciu o doniesienia światowej literatury, wynika, że aż
90% z nas zagubiło prawidłową
technikę biegu, która niegdyś
była naturalna. Jednym z najczęściej spotykanych błędów
jest tzw. bieg „z pięty”, który
może skutkować jej bólem,
przeciążeniem ścięgna Achillesa lub stawów kolanowych.
Często jednak sama osoba
aktywna nie jest w stanie tego
zweryfikować, dlatego jeżeli lubicie biegać warto przed rozpoczęciem treningów biegowych
poddać się ocenie specjalisty
pod kątem techniki biegu.

 kompleksowej oceny postawy ciała, zaczynając od
stóp, przez kolana, biodra
po kręgosłup
 wykonania odpowiednich
testów klinicznych dobranych na podstawie wcześniejszego badania
 profesjonalnej wideoanalizy biegu wykonanej na
bieżni elektrycznej
 wskazania błędnych wzorców ruchowych i sposobu
ich skorygowania
 otrzymania indywidualnie
dobranego zestawu ćwiczeń
pomocnego w skorygowaniu błędnie wykonywanego
ruchu
FOTO: J.KLIŚ

– Bóle stawów kolanowych
podczas biegania często związane są z asymetrycznym obciążaniem kończyn dolnych,
zmniejszoną wydolnością
stopy lub nieprawidłową ruchomością lub siłą mięśni
w obrębie stawów biodrowych
– mówi doktor Ula Biernat,
kierująca działalnością Centrum Fizjoterapii i Treningu
Biernat w Bielsku-Białej.
– Przyczyną skurczy, poza
niedoborami mikro- i makroelementów, mogą również
być przeciążenia mięśni lub
ich osłabienie. Zawsze warto
przyjrzeć się temu na tyle dokładnie, aby zminimalizować
ryzyka pojawiania się urazów
w naszej dalszej aktywności
– dodaje.

Dlaczego to ważne? Bo
posiadając odpowiedni zasób
wiedzy potrafimy podpowiedzieć Wam co i w jaki sposób
skorygować, żeby pozbyć się
nieprzyjemnych dolegliwości.
Zmiana stylu biegu to jedno.
Otrzymacie również zestaw
indywidualnie dobranych ćwiczeń, które pomogą skorygować błędny nawyk ruchowy.
Rozwiązanie problemu wydaje się stosunkowo proste.
Pamiętajcie jednak, że sukces
to składowa:
 Właściwej diagnozy opartej
o wiedzę

 Indywidualnej pracy na podstawie wskazówek
Zmiany nawyków ruchowych nie są łatwe, ale...
możliwe! Badania jednoznacznie potwierdzają, że
pilnując zmiany nawyku
oraz wykonując ćwiczenia
korygujące, średnio po około 3-4 miesiącach osiągamy
pożądaną korektę „nowego
ruchu” w nawyk. – Dobrą
wiadomością jest to, że dzięki zmianie wzorca ruchu pozbywacie się nawyku, który
powoduje przeciążenia i dolegliwości bólowe. A co zy-

skujecie? Przede wszystkim
komfort, a co za tym idzie
również oszczędzanie własnego zdrowia – podkreśla
dr Ula Biernat.
Jesteście ciekawi, jak
wygląda taka analiza? Warto zaznaczyć, że niewielu
specjalistów w Polsce podejmuje się takiej oceny. Dr
Ula Biernat kompleksowo
oceni Waszą technikę biegu,
korygując błędne wzorce, co
z kolei pomoże w pozbyciu
się dolegliwości bólowych,
towarzyszących w trakcie lub
po bieganiu.

– Ocena techniki biegu nie
jest rzeczą łatwą, wymaga dokładnego przyjrzenia się, jak
układają się poszczególne
części ciała względem siebie
podczas każdej z faz biegu,
a kompensacji w naszym ciele może być właściwie nieskończona ilość. Nie ma więc
jednej „recepty” dla każdego
kogo boli np. kręgosłup podczas biegu, gdyż u każdego
z nas przyczyna może być
inna – mówi dr Ula Biernat.
Czego możecie się spodziewać przychodząc
do nas?

Kiedy powinniśmy się
zweryfikować? – Jeśli jeszcze tego nie robiliśmy, po
prostu warto się sprawdzić.
Sport i wykonywanie ćwiczeń
mają to do siebie, że błędnie
powtarzane mogą nam zaszkodzić. A chyba nikt z nas
nie zaczyna ćwiczyć po to, by
doznać kontuzji? – zauważa dr
Ula Biernat.
Jeśli chcecie więc sprawdzić czy biegacie poprawnie,
pozbyć się bólu towarzyszącemu Waszym treningom
lub sprawdzić czy Wasza
technika na pewno jest poprawna – można uczynić to
w bielskim Centrum Fizjoterapii i Treningu Biernat.

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 (z bezpłatnym parkingiem)
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
www.gazetabeskidzka.pl

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”

maj 2021
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gmina bestwina

Skatepark i inne atrakcje
W Kaniowie powstało miejsce, w którym w szybkim czasie można powrócić do sprawności fizycznej
po miesiącach ograniczeń i siedzenia w domu.

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Zainteresowanie skateparkiem
wśród młodzieży przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i to
od pierwszego dnia. Co szczególnie cieszy, także pozostałe miejsca aktywności fizycznej – bo
sąsiadują one ze sobą – cieszą
się powodzeniem. Odpowiednie
ruchowe zajęcia na świeżym powietrzu może tutaj wybrać dla

Foto: Mirosław Łukaszuk

nież szkoła, z której uczniowie
także z nowych urządzeń już
korzystają – mówi wójt gminy
Bestwina Artur Beniowski.
Ideę budowy obiektu podsunął na forum Rady Gminy Bestwina jej były przewodniczący
Jerzy Zużałek i dojrzewała ona
przez kolejne lata. Dofinansowanie ze środków Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 597 454,23
zł pozwoliło na wykonanie nie
tylko skateparku, lecz wszystkich pozostałych atrakcji. Koszt
całej inwestycji wyniósł 768
185,12 zł.
Do dyspozycji rolkarzy,
deskorolkarzy czy rowerzystów jest poręcz prosta, plat-

Skromniejszy 3 Maja
kiem. W uroczystości wzięli udział
również m.in. przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Stanclik, sołtys, radni, przedstawiciele mieszkańców
i ksiądz Józef Walusiak, proboszcz
parafii św. Józefa Robotnika.

Z okazji święta w całej gminie
Bestwina początkiem maja wywieszono na domach flagi państwowe,
następnie dokumentowano to w mediach społecznościowych. Okolicznościowe prezentacje przygotowali
też uczniowie gminnych szkół, by
później także umieścić je w Internecie. (SL)

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Z powodu obowiązujących przepisów epidemicznych skromniej
niż zazwyczaj obchodzono w gminie Bestwina Święto 3 Maja. Oddano hołd wszystkim mieszkańcom,
którzy przez ponad dwa wieki walczyli i ginęli za niepodległą Polskę.
Uroczystości gminne zorganizowano na cmentarzu parafialnym w Janowicach przy pomniku
„W hołdzie mieszkańcom poległym
w walce za Ojczyznę”. – Z powodu pandemii ograniczyliśmy liczbę
uczestników. Zależało nam jednak,
aby taką uroczystość przeprowadzić, dając wyraz naszej wdzięczności dla całych pokoleń Polaków,
którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości – mówi Artur
Beniowski, wójt gminy Bestwina,
który złożył wieniec pod pomni-

MURAWA Z NAWODNIENIEM
Ostatnie już z boisk klubów
piłkarskich gminy Bestwina
zyskało profesjonalne nawodnienie. System taki zamontowano pod murawą boiska
piłkarskiego Klubu Sportowego Bestwinka.
Na czas nawadniania zraszacze nieznacznie wysuwają
się z płyty boiska i nawadniają
każdy fragment murawy. – Jesteśmy jedyną gminą w całym
regionie, z której wszystkie
maj 2021

kluby piłkarskie występują
w lidze okręgowej. To zobowiązuje, toteż stopniowo
poprawiamy warunki rozgrywania meczów – wyjaśnia wójt
gminy Artur Beniowski.
Ligowe mecze, zwłaszcza drużyn z jednej gminy
i sąsiadujących miejscowości,
zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem kibiców. Tym
bardziej, że skład wszystkich
trzech drużyn – LKS Bestwina,

forma, quarter pipe, bank ramp
i grindbox. W sam raz, by szlifować najbardziej wymagające
triki. Przy okazji inwestycji
został wymieniony odcinek
kanalizacji deszczowej, powstały też dodatkowe trawniki.
Cały kompleks rekreacyjny jest
oświetlony, pojawi się docelowo również monitoring. (SL, R)

KS Bestwinka i LKS Przełom
Kaniów – opiera się przede
wszystkim na miejscowych
zawodnikach. Zwłaszcza ci
pierwsi w obecnym sezonie
poczynają sobie bardzo dobrze. Zespół prowadzony przez
trenera Sławomira Szymalę
przewodzi całej stawce grupy
mistrzowskiej „okręgówki”
bielsko-tyskiej. – Emocji jednak podczas ligowych meczów
wszystkich naszych drużyn nie

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Skatepark od razu zdobył sobie uznanie najmłodszych miłośników sportów ekstremalnych.

Kompleks rekreacyjny to również wielofunkcyjne boisko i urządzenia
siłowni zewnętrznej.

Międzynarodowa lekcja
Uczniowie szkoły w Kaniowie
wzięli udział w międzynarodowej
lekcji języka angielskiego z kolegami
z sześciu innych krajów.
We wtorek 20 kwietnia uczniowie
klasy 7a w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Kaniowie
wraz z nauczycielką języka angielskiego Ewą Adamaszek uczestniczyli w nietypowo prowadzonej
lekcji. Była to międzynarodowa
lekcja języka angielskiego „Live
Lesson” zorganizowana zdalnie za
pomocą programu „Zoom” dla ponad
dwustu osób. Zajęcia poprowadziła
Elizabeth Beer z Wielkiej Brytanii,
która obecnie mieszka w Madrycie.
W lekcji wraz z uczniami klasy 7a
uczestniczyły nastolatki z Nigerii,
Turcji, Zjednoczonych Emiratów
Arabskich (z Dubaju), Brazylii,
Chorwacji oraz Niemiec.

brakuje. To cieszy, bo motywuje młodych ludzi do uprawiania sportu – dodaje wójt
Artur Beniowski.
Boisko w Bestwince wcześniej zyskało odpowiednie
oświetlenie, murawa jest też
specjalnie pielęgnowana.
Obecny system nawodnienia
kosztował ok. 80 tys. zł, całość została pokryta z budżetu
Gminy Bestwina. Wcześniej
profesjonalny system nawodnienia zamontowano na boisku
Ludowego Klubu Sportowego
w Bestwinie, poprzedzając bu-

Tematem lekcji „Sports in the
Lake District” były sporty uprawiane
zarówno drużynowo, jak i indywidualnie, a także sporty ekstremalne. Uczniowie obejrzeli film BBC
o Lake District – obszarze w północno-zachodniej Anglii w hrabstwie
Kumbria, jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych
w Wielkiej Brytanii. Następnie
uczestnicy przypomnieli sobie słownictwo związane ze sportem i sprzętem sportowym oraz z zasadami
uprawiania różnych dyscyplin. Ponadto uczniowie dzielili się opiniami
o swoich ulubionych sportach z rówieśnikami z innych części świata.
Na koniec spotkania umieścili
na wirtualnej tablicy (padlet) teksty
oraz zdjęcia związane ze sportami
popularnymi w swoich ojczystych
krajach. (UGB)

Foto: Mirosław Łukaszuk

Właśnie otwarto tutaj centrum aktywności fizycznej na
świeżym powietrzu. Składają
się na nie plac zabaw, plac
z urządzeniami siłowni zewnętrznej i przede wszystkim
skatepark. Zwolennicy spokojniejszych rozrywek mogą
poćwiczyć na dobrze już sobie
znanych urządzeniach z siłowni „pod chmurką”, zaprosić
dzieci na bogato wyposażony
plac zabaw lub po prostu pospacerować.
Kaniowskie tereny rekreacyjne z istniejącą tu estradą
są areną słynnego „Święta Karpia” czy „Rewii Orkiestr Dętych”, mieści się tam także kort
tenisowy, górka do zjeżdżania, skocznia do skoku w dal
i oddane do użytku w 2019 r.
wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową. Do
tego w sąsiedztwie znajduje
się boisko piłkarskie. – Zdecydowanie teraz to miejsce
zyskało na atrakcyjności, tym
bardziej, że w pobliżu jest rów-

siebie właściwie osoba w każdym wieku – od placu zabaw
dla najmłodszych, przez boisko
i skatepark dla młodzieży, po
urządzenia siłowni zewnętrznej
dla starszych.
To zainteresowanie stanowi dobry
prognostyk. Cieszy, że tak wielu
młodych mieszkańców naszej
gminy wyżywa się w różnego
rodzaju aktywnościach, bo przy
systematycznych treningach będzie miało to zbawienny wpływ
na ich zdrowie. Toteż chcemy w
pozostałych sołectwach rozbudować tego rodzaju miejsca. Zdecydowaliśmy już, że zbudujemy plac
zabaw z siłownią zewnętrzną w
Janowicach. Chcemy, aby jeszcze
pod koniec wakacji można było z
tego miejsca skorzystać. Będziemy też myśleć o kolejnych takich
przedsięwzięciach w różnych częściach naszej gminy.

System nawodnienia został zamontowany pod murawą klubu w Bestwince.
dowę części lekkoatletycznej
na stadionie, a więc bieżni
i miejsca na rzuty i skoki. Na-

stępnie nawodnienie zyskał
także stadion LKS Przełom
w Kaniowie. (Łu)
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Otwarcie Punktu Szczepień Powszechnych
Punkt Szczepień Powszechnych w rudzickiej filii GOK w czwartek 13 maja przyjął pierwszych pacjentów.

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

Naszym celem od początku, kiedy
tylko pojawiła się taka szansa,
było jak najszybsze zaszczepienie
jak największej liczby mieszkańców gminy Jasienica. Toteż od
razu zgłosiliśmy nasze przychodnie Samodzielnego Gminnego
ZOZ, jakie funkcjonują na terenie
gminy Jasienica. Okazało się, że
choć nasze możliwości pracy były

Foto: UG Jasienica

W Punkcie Szczepień Powszechnych na sali w GOK
w Rudzicy znajdują się dwa
osobne stanowiska. – Dzięki
temu szczepienia przebiegają
sprawnie, a pacjenci mają zapewnioną niezbędną przestrzeń
osobistą – mówi Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica, który nadzorował uruchomienie
punktu szczepień.
Zdolność szczepień dla
punktu w GOK w Rudzicy została określona na 200 dawek
dziennie, tj. 1400 tygodniowo.
Tymczasem końcem ubiegłego tygodnia SG ZOZ został
poinformowany, że otrzyma
450 szczepionek w tygodniu
od 10 do 16 maja, 470 szczepionek od 17 do 23 maja oraz
470 szczepionek od 24 do 30
maja. Ale już w dniu uruchomienia punktu SG ZOZ otrzymał informację o ograniczeniu
liczby szczepionek w tygodniu
od 17 do 23 maja o 100 szt.,
tj. do 370 sztuk. Spowoduje
to konieczność przesunięcia

Punkt Szczepień Powszechnych w Rudzicy może przyjąć dziennie nawet 200 pacjentów.
już wyznaczonych terminów
szczepień dla pacjentów.
Wójt dodaje, że na terenie
gminy już wcześniej funkcjono-

wały punkty szczepień, gminne służby medyczne szczepią
w dwóch z pięciu ośrodków
zdrowia Samodzielnego Gmin-

nego ZOZ. Tu też były kłopoty z dostawami szczepionek,
bo dostarczano ich mniej, niż
było zamawianych.

W najbliższych dniach rozpocznie
się remont ulicy Bronowskiej w Międzyrzeczu Dolnym. Wkrótce też ruszą
pozimowe remonty cząstkowe i planowane naprawy dróg.
Ulica Bronowska została poważnie
nadwyrężona podczas dużej modernizacji ważnej drogi w sąsiedztwie,
tj. wyremontowanej w 2019 r. drogi
powiatowej ul. Ligockiej. Wtedy ul.
Bronowska w znacznej mierze służyła jako dojazd na budowę. – Należy
szybko naprawić tę drogę, bowiem
stanowi ona ważny dojazd z tej części
naszej gminy w rejon Landeka i Iłownicy – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Dodaje, że choć ul. Bronowska została
zniszczona podczas remontu drogi powiatowej, to ciężar naprawy wzięła na
siebie Gmina Jasienica. – W zamian
jednak Powiat Bielski wesprze finansowo przebudowę innej drogi, nie będziemy więc stratni – zapowiada wójt.
Remontem objęty zostanie cały
odcinek po stronie gminy Jasienica,
a więc 1360 m do granic z gminą Czechowice-Dziedzice. Polegać będzie na
sfrezowaniu nawierzchni, wzmocnieniu
podbudowy w miejscach, które tego wymagają i ostatecznie położenia nowej
nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi wraz z utwardzeniem poboczy i wykonaniem zjazdów na posesje.
Prace warte 440 tys. zł mają zakończyć
się w połowie wakacji. W tym okresie
obowiązywać będzie objazd ul. Ligocką.
W najbliższych dniach drogowcy
ruszą z remontami cząstkowymi dróg
we wszystkich sołectwach gminy
Jasienica, przede wszystkim na tych
ulicach, które ucierpiały w trakcie
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Foto: UG Jasienica

Ruszają roboty na drogach

Ulica Bronowska ucierpiała przy okazji przebudowy sąsiedniej drogi.
zimy. – Choć zima nie była zbyt sroga,
to jednak często temperatura spadała
poniżej zera, aby w ciągu dnia wzrosnąć, co spowodowało szkody w nawierzchni. Dlatego zależy nam, aby
jak najszybciej poprawić stan w ten
sposób zniszczonych ulic – wyjaśnia
wójt Janusz Pierzyna. Dodaje, że uwagi o uszkodzeniach pochodzą przede
wszystkim od mieszkańców i rad sołeckich, którzy zgłosili je do Gminy
za pośrednictwem sołtysów.
Następnie rozpoczną się również
przebudowy dróg gminnych. Na ten
cel ostatecznie zaplanowano 2,7 mln
zł z gminnego budżetu. – Początkowo planowaliśmy mniejsze nakłady.
Uznaliśmy jednak, że sytuacja finansowa Gminy Jasienica jest na tyle dobra,
że możemy przyspieszyć długoletnie
plany poprawy stanu ulic w sołectwach
i dołożyliśmy 1 mln zł. Dzięki lepszej
infrastrukturze drogowej nasza gmina
ma większe możliwości rozwoju – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Remontami zostanie objęta ulica
Polna w Bielowicku, Bożka w Bie-

rach, Jana Sarkandra w Iłownicy,
Kwiatowa, Cyprysowa, boczna ulica
od Łaziańskiej i podobnie od Ogrodowej w Jasienicy, Borek w Landeku, Kamieniec w Łazach, Leśna
w Roztropicach, Słoneczna w Świętoszówce, Olchowa w Wieszczętach,
Pogodna wraz z jej odnogą, a także
Czechowicka i Leśna w Mazańcowicach, Zalewowa, Dudówka, Jazowa,
Na Kopcu w Międzyrzeczu Górnym
oraz Cegielniana, Dawna, Miodowa,
Przelotowa i Zdrojowa w Rudzicy.
Trwa również końcowa procedura
nabywania praw przez Gminę do
gruntu pod jedną drogą w Grodźcu
oraz ul. Floriana w Międzyrzeczu
Dolnym, które w późniejszych tygodniach również zostaną wyremontowane. Łącznie prace obejmą blisko 6
km dróg. Końcowym ich efektem na
wyremontowanych fragmentach będą
nowe dywaniki asfaltowe wraz z poboczami, wcześniej zostanie usunięty
stary asfalt, wzmocniona podbudowa
i wykonane niezbędne prace towarzyszące. (UGJ)

Na szczepienie w Punkcie Szczepień Powszechnych cały czas można się

dużo większe, to otrzymywaliśmy o wiele mniejsze partie lekarstw od zamówionych. Do tego
stopnia, że niejednokrotnie musieliśmy przekładać pacjentom
już wyznaczone terminy, bowiem
w ostatniej chwili dowiadywaliśmy się, że zamówiona ilość
jednak nie dojedzie.
To powodowało rozgoryczenie
wśród mieszkańców, choć my tu
na miejscu nie mieliśmy na to
wpływu. Należymy do jednych
z większych gmin w regionie,
więc zależało nam, aby całą akcję przyspieszyć. W ten sposób
zorganizowaliśmy dodatkowy
Punkt Szczepień Powszechnych. Tu też nasze możliwości
są większe, niż dostarczana
ilość szczepionek. Mam jednak nadzieję, że to dodatkowe
miejsce znacząco przyspieszy
zaszczepienie mieszkańców
naszej gminy i sąsiednich miejscowości.
zapisać. Aby umówić termin, należy się wcześniej
zarejestrować. (UGJ)

Więcej miejsca dla uczniów
Trwają prace wykończeniowe w nowym segmencie Szkoły
Podstawowej w Świętoszówce.
We wrześniu uczniowie zaczną
tu naukę.
Jeszcze pod koniec ub.roku
przed nadejściem chłodów nowy
obiekt osiągnął tzw. stan surowy
zamknięty, co pozwoliło na rozpoczęcie prac wewnątrz nowego
segmentu. – Prace postępują zgodnie z planem, a to znaczy, że wraz
z pierwszym dzwonkiem nowego
roku szkolnego rozpocznie się tutaj
nauka – mówi wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.
Przypomnijmy, wiosną ub.roku mimo rozwijającej się pandemii wójt zadecydował, aby
rozpocząć rozbudowę szkoły
w Świętoszówce. – To jeden
z tych rejonów naszej gminy,
który bardzo intensywnie się
rozwija. Przez lata poprawialiśmy
stan techniczny i warunki nauczania w szkole, zbudowaliśmy salę

i nowoczesne boiska. Problem
pojawił się wtedy, gdy reforma
oświaty wydłużyła naukę w podstawówkach o dwa lata. Tym
samym szkoła w Świętoszówce
stała się za mała na potrzeby
dwóch dodatkowych roczników
– wyjaśnia wójt. Wcześniej
Gmina rozwiązała podobny problem z brakiem miejsca do nauki
w Międzyrzeczu Górnym stawiając nowy segment, w planach są
kolejne rozbudowy, w Iłownicy
i Wieszczętach.
Obecna rozbudowa w Świętoszówce objęła wybudowanie
dodatkowego segmentu przylegającego do istniejącej szkoły. Liczy
on 30 m długości i 11,5 m szerokości oraz trzy kondygnacje. Na
parterze i I piętrze będą po 3 klasy
lekcyjne, na II piętrze przygotowane zostaną trzy kolejne pomieszczenia, które szkoła będzie mogła
wykorzystać zgodnie ze swoimi
potrzebami. Całość z istniejącym
budynkiem na poziomie parteru i I
piętra zostanie połączona łącznikiem, choć nowy segment będzie
miał też własne wyjście.
Trwają końcowe prace wykończeniowe, układanie płytek, pozostał montaż instalacji i oświetlenia,
malowanie i ułożenie wykładzin,
a także roboty dodatkowe. Część
budowlana zakończy się w trakcie wakacji, na początku lipca
planowane jest przystąpienie do
procedur odbioru obiektu, a potem wyposażenia klas. Całość inwestycji kosztować będzie ponad
4,7 mln zł. (UGJ)
maj 2021
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gmina Jaworze

Stawianie na sport
Choć pandemia
znacznie utrudniła
funkcjonowanie, to
jednak sportowcy
reprezentujący
kluby z Jaworza
nie zaprzestali
aktywności. Są tego
wymierne efekty.

wójt gminy Jaworze:
Czas pandemii, który na nas
wszystkich miał tak niebagatelny wpływ, uzmysłowił,
jak wskazana jest wszelaka

Foto: Mat. Akademii Karate Jaworze

Drużyna z Jaworza świętująca sukcesy na zawodach karate.
Jeszcze bardziej okazały
łup w postaci 10 krążków karatecy przywieźli z kolejnych
zawodów. Historyczny złoty
medal stał się udziałem Karoliny Ratuskiej, a na drugim
stopniu podium stawał ponownie Daniel Mariat.
Karate to jedna z wielu dyscyplin sportu chętnie

uprawianych przez młodych
mieszkańców Jaworza. Grupa
rozpoczęła treningi w ub.roku,
nie przeszkodziła w tym pandemia, a zajęcia z zachowaniem
niezbędnego reżimu odbywały
się w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2. Akademia
w krótkim czasie prężnie się
rozwinęła, toteż uzyskała dofi-

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej zyskać może
już wkrótce swoich patronów. To
osoby, które za życia walnie przyczyniły się do tego, aby ta wyjątkowa placówka powstała w Jaworzu.
Istotną rolę w utworzeniu szczególnego miejsca odegrał Erwin
Pasterny. Pracując jako bosman
na statkach handlowych polskiej
floty, w latach 60. minionego wieku zebrał na całym świecie okazy
fauny i flory morskiej. Następnie
podarował swoją kolekcję jaworzańskiej Szkole Podstawowej nr
2, której był wcześniej uczniem.
Wyjątkowe eksponaty zostały wystawione w szkolnych pomieszczeniach Gimnazjum w Jaworzu, toteż
chętnie zaglądali tu nie tylko sami
mieszkańcy gminy i miejscowości
pobliskich, ale również przybywający z dalszych zakątków Polski
czy nawet zagranicy.
Szkolne pomieszczenie było
jednak ciasne, a zainteresowanie
nie słabło. Toteż kolekcja domagała się wyeksponowania w odrębnym budynku, odpowiednim na
potrzeby Muzeum. O jego powstanie zabiegał przez lata ówczesny
wójt Zdzisław Bylok, którego starania przyniosły skutek w drugiej
połowie 2014 roku, gdy placówkę
uroczyście otwarto.
Zasługi wspomnianych osób
związane z uruchomieniem Muzeum Fauny i Flory Morskiej
i Śródlądowej z prawdziwego
maj 2021

Foto: Mat. Muzeum

Pamięci bosmana i wójta

Muzeum to nie tylko miejsce czasowych
wystaw i ekspozycji, ale również okolicznościowych koncertów.
zdarzenia mogą zostać w sposób
szczególny uhonorowane. Wójt
Radosław Ostałkiewicz otrzymał
pismo z Towarzystwa Przyjaciół
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku, by jaworzańskiemu
Muzeum nadać imię bosmana Erwina Pasternego. Decyzję w tej
kwestii podejmą radni, wójt nie
ma jednak wątpliwości co do zasadności takiej inicjatywy.
Zapowiada, że będzie jednocześnie zabiegał o to, aby sala audytoryjna Muzeum zyskała imię
Zdzisława Byloka, wieloletniego
wójta Jaworza, zmarłego przed
dwoma laty. – To wspaniała okazja, aby docenić postaci, które
w historii naszej gminy odegrały
bardzo ważne role. Nie mam żadnych wątpliwości, że zasługują na
takie upamiętnienie – przyznaje
wójt Jaworza. (RAF)

nansowanie z Gminy Jaworze
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
A o tym, że środki zostały spożytkowane należycie, świadczą
najdobitniej właśnie pierwsze
znaczącej rangi sukcesy.
Na miarę możliwości
o aktywnie spędzany czas
przez dzieci i młodzież za-

Więcej łąk,
mniej śmieci
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Jaworzu napisali listy do
wójta Radosława Ostałkiewicza.
Zawarli w nich tytułowe postulaty, a ich następstwem są konkretne działania.
– Jestem mieszkańcem Jaworza od
blisko trzech lat i bardzo mi się tutaj
podoba. W mojej okolicy jest sporo
pięknych terenów, które dają możliwość wypoczynku na łonie natury.
Niestety, od dłuższego czasu obserwuję, iż szpecą je zalegające wokół
śmieci – tak swój list do wójta rozpoczął Jakub Kapias, uczeń klasy 4b.
Dodał, że wraz z bratem bierze udział
w akcjach sprzątania śmieci. Odpadów zalega jednak często tak dużo,
że uprzątnięcie ich nie jest możliwe,

dbały zresztą w miesiącach
pandemicznych także inne
jaworzańskie kluby. Zajęcia
koszykarskie przeprowadzano
w UKS Goruszka, nie próżnowali piłkarze różnych zespołów GKS Czarni Jaworze, jak
również siatkarki w ramach
nie tak dawno utworzonej
nowej sekcji Czarnych. Kluby te w następstwie dwóch
konkursów uzyskały samorządowe wsparcie na poziomie łącznym ok. 200 tys. zł.
To więcej w porównaniu do
roku wcześniejszego, kiedy

a pozostawianie w miejscach do tego
nieprzeznaczonych stwarza zagrożenie dla ludzi i zwierząt.
Podopieczny jaworzańskiej podstawówki zwrócił się więc do wójta
gminy o wsparcie przedsięwzięcia
wiosennych porządków w Jaworzu.
Na efekt nie trzeba było długo czekać. We współpracy z Ośrodkiem
Promocji Gminy Jaworze wójt Radosław Ostałkiewicz ogłosił akcję
„Wielkie Sprzątanie Jaworza”, wyznaczając jej termin na sobotę 29
maja. W razie dobrej pogody uczestnicy zbiorą się tego dnia na terenie
amfiteatru, tu otrzymają mapy z zaznaczonymi obszarami do sprzątania.
Szczytna akcja potrwa w godzinach
od 9 do 14.
Do wójta wpłynął również inny
list, autorstwa Borysa Jaworskiego, kolejnego z uczniów SP nr 1.
Autor podkreślił w nim, iż jest od
niedawna miłośnikiem owadów,
stąd pomysł, by tereny przy szkole

pula była wprawdzie większa,
lecz obejmowała także organizację imprez, co tym razem
z oczywistych powodów nie
zostało uwzględnione.
Wyjątek w tej materii
stanowi doroczny „Bieg po
Zdrój”. Impreza w kalendarzu sportowych wydarzeń
widnieje, tradycyjny termin
czerwcowy został jednak zastąpiony wrześniowym, by
umożliwić właściwe przygotowanie do przeprowadzenia popularnego w Jaworzu
przedsięwzięcia. (M)

i w jaworzańskim parku zamienić
w sprzyjające ich funkcjonowaniu
łąki kwietne. – Jako dziesięcioletni
chłopiec sam mogę tylko wprowadzić zmiany w swoim ogródku, ale
przy wsparciu ważnych ludzi można
zmienić świat na jeszcze piękniejszy
na coraz większych powierzchniach
– napisał uczeń.
I w tym przypadku pomysł spotkał
się z natychmiastową reakcją. Gmina
znalazła odpowiedni teren przyszkolny i już niebawem znaczny, trzyarowy
obszar zamieni się w łąkę kwietną, podobną do tej, która została utworzona
wcześniej przy „Motylarni”.
Jak przyznaje wójt Jaworza, listy
od młodych mieszkańców gminy były
niemałym zaskoczeniem. – Ale za to
jakim pozytywnym! Świadomość
ekologiczna już wśród najmłodszych
jaworzan to coś, na co zwracamy
szczególną uwagę w naszych działaniach edukacyjnych – mówi Radosław
Ostałkiewicz. (MA)

Zdjęcia: Mat. SP nr 1 w Jaworzu

Potwierdzenia postawionej wyżej tezy nie trzeba
wcale daleko szukać. Maj
okazał się wyjątkowo udanym miesiącem dla grupy
karateków Akademii Karate
Jaworze. Już w swoim debiutanckim starcie – a miał on
miejsce podczas Mistrzostw
Opolszczyzny w Prudniku –
jaworzańska ekipa sięgnęła
w międzynarodowej obsadzie
po aż 5 medalowych zdobyczy
w olimpijskim karate WKF.
Najwyższą, drugą lokatę
zdobył w konkurencji kumite chłopców w kategorii 7 lat
i młodsi Daniel Mariat.

Radosław
Ostałkiewicz,

aktywność fizyczna, choćby w
tych najprostszych formach.
Dotyczy to właściwie osób w
każdym wieku. Jako Gmina nie
ograniczyliśmy więc wsparcia
finansowego dla klubów oraz
stowarzyszeń, które na sport i
rekreację stawiają.
Cieszy mnie, że ich zapał nie tylko
nie wygasł, ale nawet systematycznie wzrasta. To pozytywny impuls, który obserwujemy szczególnie od momentu otwarcia naszej
hali w czerwcu 2018 roku. Jako, że
zewnętrzne obiekty sportowe zostały w maju „odmrożone”, to zachęcam jaworzan, aby korzystali
z tego dobrodziejstwa zachowując
środki bezpieczeństwa.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 już się wzięli za porządki…
…i tworzenie przyszkolnej łąki kwietnej.
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Inwestycje i uzgodnienia
Dobiega końca remont ulicy Granicznej, łączącej Szczyrk z gminą Buczkowice. To najważniejsza z obecnie realizowanych inwestycji drogowych.
Kolejne zadania są natomiast na etapie kluczowych uzgodnień.

Antoni Byrdy,

burmistrz Szczyrku:
Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk

Modernizacja drogi powiatowej ul. Granicznej to inwestycja, którą Miasto Szczyrk
przeprowadza wspólnie z Powiatem Bielskim oraz Gminą
Buczkowice. Na odcinku ok.
1,4 km, od kościoła w Buczkowicach aż do mostu w Skalitem i połączenia z drogą
wojewódzką, wykonywany
jest kompleksowy remont
nawierzchni. Prace obejmują
ponadto chodniki dla pieszych,
a tam, gdzie to niezbędne, również odwodnienie. – Droga
wymagała już remontu, była
mocno podniszczona, a jest
przecież jedną z ulic bezpośrednio dojazdowych do
Szczyrku – mówi burmistrz
Antoni Byrdy.
Jak dodaje, zadanie obejmuje również przebudowę zjazdu
przy ul. Kempingowej zgodnie
z wymaganymi parametrami.
To już z myślą o kolejnej
planowanej inwestycji, która
będzie mieć istotne znaczenie
dla dalszego rozwoju miasta.
– W przyszłości, mam nadzieję nieodległej, w tym rejonie
powstanie centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia,
które będzie stanowić ważne
rozwiązanie komunikacyjne
dla Szczyrku – zauważa burmistrz miasta.
Wspomniane prace pochłoną
kwotę 575 tys. zł z budżetu miasta, identyczny jest w tym przypadku wkład sąsiedniej Gminy
Buczkowice. Pozostałe 50 proc.
zapewnia Powiat Bielski.
W przebudowie jest aktualnie także ul. Kasztanowa. Zakres robót w tym przypadku, po
uprzednim wykonaniu kanalizacji, obejmuje m.in. doprowadzenie sieci wodociągowej do
kilku domów, wymianę części
instalacji gazowej oraz położenie nawierzchni asfaltowej.
Samorząd prowadzi zarazem działania związane z nieco bardziej skomplikowaną
inwestycją wzdłuż ul. Olimpijskiej. Realizowane są na
ten moment prace dotyczące

Przebudowa ul. Granicznej na jej odcinku w Szczyrku jest o tyle ważna, że stanowić będzie dojazd do planowanego
centrum przesiadkowego w Skalitem.
projektowania, jak również
niezbędne uzgodnienia w zakresie regulacji prawnych. –
Sprawa to o tyle trudna, że
wykonanie dwumetrowego
chodnika w tym rejonie nie
jest możliwe. Wymagałoby to
ingerowania w posesje, które
znajdują się w znacznej mierze
bardzo blisko drogi – wyjaśnia
burmistrz Byrdy.
Optymistyczny wariant
zakłada, że zadanie zostanie
przygotowane do końca roku.
Ewentualne rozpoczęcie przebudowy drogi, która stanowi
dojazd do ośrodka narciarskiego Czyrna-Solisko, zależeć
będzie od możliwości finansowych. – Nie wykluczamy,
że uda się to w przyszłym
roku, jednak nie jest to prze-

sądzone. Nie ma w każdym
razie żadnych wątpliwości, że
to inwestycja potrzebna, bo
sama droga jest w katastrofalnym stanie – dopowiada Antoni Byrdy.
W pozytywnym kierunku
zmierzają tymczasem ustalenia
w temacie drogi wojewódzkiej
nr 942. Są one m.in. pokłosiem
spotkania burmistrza miasta
z wicemarszałek województwa śląskiego Beatą Białowąs i marszałkiem Jakubem
Chełstowskim oraz kolejnych
rozmów z Zarządem Dróg
Wojewódzkich. Przedmiotem
jest przede wszystkim projekt
wyczekiwanej budowy chodników wraz z oświetleniem na
dwóch odcinkach – od Gondoli
do ul. Skrzyczeńskiej (długość

Prace drogowe trwające przy ul. Kasztanowej obejmują m.in. położenie
nowej nawierzchni asfaltowej, co jest konieczne w związku z prowadzonymi
wcześniej robotami przy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

780 m) oraz od skrzyżowania
ul. Olimpijskiej z Myśliwską
do ul. Ondraszka (275 m). I w
tym przypadku problemem
pozostaje nieuregulowany stan
prawny. Chodzi o 8 ha gruntu
znajdującego się pod drogą
wojewódzką, które miasto
miałoby uprzednio przekazać.
– O ile jesteśmy w stanie stosowną uchwałą Rady Miasta
przekazać te tereny, to absolutnie nie mamy możliwości
finansowych i prawnych, aby
dokonać wydzieleń geodezyjnych – podkreśla burmistrz.
Inna poruszana kwestia
to fatalny stan nawierzchni
DW-942, która remontu wymaga zwłaszcza na odcinkach od Białego Krzyża do
Pośredniego (ok. 2 km) i od

Dzieło, będące kolejnym punktem Beskidzkiego Szlaku Murali,
powstanie w układzie tryptyku na
tylnej elewacji widowni. W wielkim

www.gazetabeskidzka.pl

formacie zaprezentowane zostanie
w ten sposób pasterskie dziedzictwo
regionu. Efektowny mural gotowy
ma być pod koniec lipca.
Jego powstanie jest częścią mikroprojektu „Promocja tradycji
regionu pogranicza – ocalić od zapomnienia”, realizowanego przez
Miejski Ośrodek Kultury, Pro-

ul. Uzdrowiskowej do granicy z Buczkowicami (ok. 3,5
km). – Ostatnie większe prace
miały tu miejsce przed ponad
dwudziestu laty, są więc konieczne, aby drogę można
było użytkować w sposób
nie tyle nawet komfortowy,
ale przynajmniej zapewniający bezpieczeństwo – mówi
burmistrz Antoni Byrdy.
Dodaje, że jako pilną zgłosił
jednocześnie potrzebę wymiany ok. 300 krawężników
wzdłuż drogi.
Omawiane były także pomysły na stworzenie małej
architektury wzdłuż drogi
wojewódzkiej, ale przede
wszystkim organizację ruchu. – Co jakiś czas powraca

Wśród ważnych uzgodnień, jakie samorząd prowadzi na szczeblu wojewódzkim, znajduje się m.in. kwestia przebudowy ul. Olimpijskiej wraz z
wykonaniem chodników.

Mural wśród atrakcji
Muzeum narciarstwa, izba regionalna, ale najpierw mural w góralskim stylu pojawi się w rejonie
Amfiteatru Skalite w Szczyrku.

Tematy związane z infrastrukturą drogową czy chodnikami są
dla naszych mieszkańców tymi, do
których przywiązują szczególną
wagę. Trudno się temu dziwić,
bo zwłaszcza w okresie dużego
natężenia ruchu – co nie tylko

mocji i Informacji im. J. Więzika
w Szczyrku, a współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa. Wartość całkowita projektu to
214 300 tys. zł, zadanie obejmuje
ponadto m.in. organizację cyklu

koncertów góralskich „Nuta idzie po
Beskidzie”, opracowanie katalogu
wzornictwa góralskiego „Góralski
Lookbook” oraz przeprowadzenie
warsztatów tradycyjnych rzemiosła góralskiego.
Jak zapowiada burmistrz Antoni
Byrdy, nie będzie to jedyna nowość
na terenie Amfiteatru. W planach
jest zagospodarowanie przestrzeni pod trybunami. W jednej części
powstać ma niewielkie muzeum

zimą, ale i latem odczuwamy –
wraca kwestia bezpieczeństwa.
Jak wiadomo, w Szczyrku nie
jesteśmy wolni od problemów
komunikacyjnych. Ale na miarę
takich możliwości i pomimo finansowych ograniczeń wynikających
z pandemii, musimy troszczyć się,
aby inwestycje najpilniejsze realizować. Przeznaczamy na nie
wcale niemałe środki własne.
Cieszy mnie, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami Urzędem
Marszałkowskiego oraz Zarządu
Dróg Wojewódzkich są optymistyczne. Zarysowała się realna
szansa prawnego uregulowania
własności gruntów, a to już duży
krok w kierunku podjęcia konkretnych działań.
temat zabezpieczenia wyjazdu
z bocznych ulic, co wiąże się
ściśle z miejscami postojowymi. Samochody bardzo często
pozostawiane są niezgodnie
z prawem i skargi mieszkańców nie mogą dziwić. Jest
to z całą pewnością kwestia,
która wymaga zastosowania
rozsądnych rozwiązań – przyznaje Byrdy.
Niedawne uzgodnienia
z ZDW, ale i Powiatowym
Zarządem Dróg, objęły również istotne dla Szczyrku zagadnienie odśnieżania miasta.
– W okresie zimy kluczowe
znaczenie ma sprawne usuwanie śniegu. Do tego dążymy,
bo z perspektywy Szczyrku
mamy wówczas większą kontrolę nad faktycznymi potrzebami – zaznacza burmistrz.
Dopowiada, że w gminach
górskich na Dolnym Śląsku
przekazanie odśnieżania pod
samorząd dobrze się sprawdziło, podobnie mogłoby
być w przypadku zimowego
utrzymania drogi wojewódzkiej, a także należących do
powiatu – ul. Uzdrowiskowej,
Olimpijskiej i Górskiej. Wymaga to jednak wpierw doprecyzowania wszystkich kwestii
finansowych. (MAN)

poświęcone zimowym dyscyplinom sportu charakterystycznym
dla Szczyrku, w drugiej zaś izba
regionalna, ukazująca elementy
szczyrkowskiej kultury. – Mamy
się w tym zakresie czym pochwalić
i chcemy uczynić to dla możliwie
szerokiego grona osób goszczących
w Szczyrku. Amfiteatr jako miejsce
spotkań i najważniejszych wydarzeń będzie temu sprzyjał – mówi
burmistrz. (MA)
maj 2021
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Gmina Wilamowice

Oko na wandali

Monitoringiem zostaną objęte m.in. plac zabaw i muszla koncertowa w
Starej Wsi.
w tym budowlanych i chemicznych, na śmietniki cmentarne.
Monitoring w tych miejscach
pozwoli ustalić sprawców –
mówi. Warto dodać, że kamery monitoringu stanęły już
w Zasolu Bielańskim mając
za zadanie rejestrację rejonu
domu ludowego oraz teren
kompleksu sportowego.
Przy okazji wiele miejsc,
w których zaplanowano
montaż kamer monitoringu,
zostanie wzbogaconych o dodatkowe oświetlenie. To po

to, aby obraz został wyraźnie
zarejestrowany także w nocy,
kiedy notabene dochodzi do
większości aktów wandalizmu.
– Dodatkowe oświetlenie po-

prawi również bezpieczeństwo
– zaznacza Stanisław Gawlik.
Monitoring będzie rejestrował cyfrowo wszystko,
co się będzie dziać pod okiem
kamery, nagrania zostaną zarchiwizowane. Dopiero, gdy
dojdzie do niepożądanych
sytuacji, wtedy nagranie
zostanie odtworzone przez
uprawnione osoby w celu
ustalenia sprawców. Pierwsze kamery z tego projektu
pojawią się już w tym roku,
ten etap tworzenia systemu
monitoringu ma potrwać do
przyszłego roku. Nie jest wykluczone, że również w przyszłości pojawią się kamery
przy kolejnych obiektach dla
poprawy bezpieczeństwa.

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:
W ostatnich latach zainwestowaliśmy znaczne sumy pieniędzy w
stworzenie miejsc rekreacji we
wszystkich sołectwach naszej
Całość zadania ma kosztować ok. 200 tys. zł, z tego
część Gmina pozyskała jako

dofinansowanie z Inicjatywy
Sołeckiej z funduszy Urzędu
Marszałkowskiego. (Łu)

Plac zabaw w Dankowicach
Wykorzystując pieniądze z przyznanego Gminie Wilamowice funduszu
sołeckiego zostanie również zbudowany plac zabaw w Dankowicach.
Piękne, tonące w zieleni miejsce jest przygotowane przy Przedszkolu
Publicznym przy ul. Św. Wojciecha, budynek bezpiecznie będzie oddzielał plac zabaw od ulicy. Zakupione zostaną m.in. huśtawki i zestawy
zabawowe, takie jak statek czy domek. Całość ma kosztować 60 tys. zł,
z czego połowę pokryje budżet Gminy Wilamowice. (Ł)

Foto: Marcin Nikiel

Jak wyjaśnia wiceburmistrz
Stanisław Gawlik, coraz częściej dochodzi do aktów wandalizmu. – Dotyczy to miejsc
publicznych, takich jak place
zabaw czy obiekty sportowe,
z których chętnie dla rekreacji korzystają mieszkańcy.
To właśnie oni, najczęściej
za pośrednictwem sołtysów,
zgłaszają nam, gdzie doszło
do zniszczeń. W dużej mierze
to ciągle te same miejsca – dodaje wiceburmistrz.
Przewidziano więc, że
kamery staną m.in. w Hecznarowicach w rejonie kompleksu sportowego przy ul.
Sportowej, w Starej Wsi
w rejonie boiska oraz muszli
koncertowej, a także w Wilamowicach, Dankowicach
i Pisarzowicach w rejonie
parkingów cmentarnych.
Stanisław Gawlik wyjaśnia,
że w tym ostatnim wypadku
chodzi o właściwe wykonywanie ustawy śmieciowej przez
Gminę. – Chcemy ukrócić
częstą praktykę podrzucania
wszelkiego rodzaju opadów,

Foto: Marcin Nikiel

Już w tym roku w newralgicznych miejscach gminy Wilamowice zostaną zamontowane kamery
monitoringu. Pozwolą walczyć z wandalami.

gminy. Aktywnie sięgaliśmy po
środki zewnętrzne na ten cel.
Mają one służyć mieszkańcom,
ich ruchowi na świeżym powietrzu, pożytecznemu i zdrowemu
spędzaniu wolnego czasu.
Toteż nie możemy dopuścić,
aby to nasze wspólne społeczne
dobro zostało zniszczone przez
wandali. Właśnie z tego powodu
montujemy monitoring i budujemy dodatkowe oświetlenie w
takich miejscach. Liczymy, że już
sama świadomość działania monitoringu ostudzi niezdrowy zapał
do niszczenia i skieruje nadmiar
energii w konstruktywne formy
aktywności.

Plac zabaw powstanie na terenie zielonym za budynkiem przedszkola.

Ławki dla aktywnych
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Wilamowicach
pozyskał dofinansowanie
na budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie
kompleksu sportowego
w Wilamowicach.

acji awarii pozwolą na drobne
naprawy sprzętu.
Wartość zadania to kwota w wysokości 39 906,35
zł, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 25
939 zł. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego
w Wilamowicach” jest realizowana w ramach Priorytetu
4 „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej”
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
z wyłączeniem projektów
grantowych. (MJ)

Foto: Mirosław Łukaszuk

W ramach zadania na terenie obiektu sportowego LKS
„Wilamowiczanka”, po wykonaniu robót przygotowawczych
i położeniu kostki brukowej,
zamontowane zostaną następujące urządzenia: ławka
piknikowa, ławka solarna, stanowisko do naprawy rowerów,

czterostanowiskowy stojak na
rowery i latarnia solarna.
Nowa infrastruktura przyczyni się do poprawy jakości
spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców i turystów korzystających z takiej
formy wypoczynku, jaką jest
jazda na rowerze, oraz pozytywnie wpłynie na rozwój
miejscowości i kreatywnych
form spędzania czasu na
wolnym powietrzu. Nowe
sprzęty zaspokoją potrzeby
tych mieszkańców, którzy aktywnie spędzają czas, dbając
o własne zdrowie, a w sytu-

W poprzednich latach na terenie obiektu sportowego LKS „Wilamowiczanka” powstał m.in. okazały plac zabaw.
maj 2021

W Gminnym Centrum
Działań Twórczych w Pisarzowicach od września 2020
r. prężnie działa sekcja
warsztatowa – krawiectwo
dla dzieci.
Jak wyjaśnia kierownik
Centrum Urszula Kucharska, mimo przerw spowodowanych epidemią najmłodsze
krawcowe nie tracą zapału
do projektowania, rysowania, wycinania i pracy przy
maszynie. To nie pomyłka,
w grupie są dziewczynki w wieku od 8 do 14 lat,
wszystkie świetnie sobie
radzą szyjąc na maszynach,
oczywiście pod nadzorem
dorosłych. Do tej pory pod
okiem instruktora Magdaleny Chrobak przygotowały wspólnie m.in. poduchy
zwierzaki, ozdoby do włosów, torby na zakupy czy
maski karnawałowe. W tyle
nie pozostaje również grupa
szycia dla dorosłych, tu powstały piękne poduchy i kosmetyczki na drobiazgi.
Przypomnijmy, Gminne
Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach,
podlegające Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Wilamowicach, utworzono
w rozbudowanym i zmodernizowanym domu kultury

Foto: Mat. GCDT w Pisarzowicach

Tańcowała igła z nitką

w Pisarzowicach. W odnowionych wnętrzach powstały
m.in. dodatkowe sale, kuchnia, dobrze wyposażone pra-

cownie warsztatowe. Wraz
z luzowaniem obostrzeń
pandemii zajęcia w Centrum
stopniowo się rozkręcają. (R)
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Inwestycji bez liku
W gminie Wilkowice realizowanych jest obecnie kilka ważnych inwestycji, część z nich z wykorzystaniem
wielomilionowych dofinansowań ze środków zewnętrznych. Korzyść z ich finalizacji odczują w pierwszej
kolejności mieszkańcy, ale również i turyści coraz liczniej odwiedzający gminę.

Kanalizacja
z rozmachem

Ścieżka oświetlona
Już w roku ubiegłym
rozpoczęta została budowa
oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz samej ul.
Szczyrkowskiej, jednej z głównych dróg, prowadzącej przez
gminę Wilkowice w kierunku na Buczkowice i Szczyrk.
W pierwszym etapie inwestycja zrealizowana została na
odcinku długości ok. 1,5 km
z Bystrej do potoku Mesznianka. Gmina miała już wte-

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Inwestycji, które obecnie realizujemy na terenie naszych sołectw,
jest naprawdę bardzo dużo i nie
sposób do wszystkich odnieść się
szczegółowo. Tak rozbudowany
front działań nie jest przypadkowy. Mieszkańcy mają w tym
zakresie swoje oczekiwania, a
my jako samorząd dokładamy starań, aby tym potrzebom sprostać.
Stąd nasza wzmożona aktywność
w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych, bo przeznaczanie

Wizualizacja jednego z głównych miejsc sezonowego Centrum Edukacji Ekologicznej.
dy gotowy projekt na realizację
oświetlenia w całości, jednak
ze względu na kolizję z innym
projektem część zadania została przesunięta w czasie o kilka miesięcy.
Kolejne 11 słupów z energooszczędnymi oprawami
ledowymi zostało posadowionych w ramach etapu drugiego
realizacji prac na odcinku od
granicy gminy z Buczkowicami do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej. Słupy
na ostatnim, trzecim etapie
prac zostały zainstalowane
bezpośrednio po zabudowaniu kanalizacji deszczowej,
wykonanej w ramach zadania
rozbudowy ul. Agrestowej.
Rury o średnicach od 600 do
800 mm musiały być posadowione przed instalacją słupów
ze względu na zbliżenie obu
inwestycji. Wspomniane odwodnienie będzie „obsługiwa-

ło” teren od ul. Nadszkolnej do
potoku Mesznianka, zbierając
wody opadowe i roztopowe
również z terenu szkoły, wraz
z jej rozbudowywaną częścią,
a także ulic Szkolnej i Agrestowej oraz przedszkola, którego
budowa rozpocznie się jeszcze
w tym roku.
– Ścieżka tak pomyślana i doświetlona to ogromna
korzyść nie tylko dla mieszkańców Mesznej i Bystrej, ale
wszystkich turystów, zwłaszcza rowerzystów, którzy udają się w ten atrakcyjny rejon.
Teraz będzie się nią można
poruszać znacznie bezpieczniej – dodaje wójt Wilkowic.
W ramach tej inwestycji
podwieszono w sumie 2165 m
linii oświetleniowej, ustawiono
55 słupów i zamontowano 57
opraw ledowych. Finansowanie na poziomie ok. 282 tys.
zł, obejmujące wykonanie zadania oraz nadzór inwestorski,
zapewniono z budżetu Gminy Wilkowice.

Rewitalizacja
nad Białką

Dzięki zamontowaniu kolejnych słupów ścieżka pieszo-rowerowa jest
już oświetlona na całej długości od Bystrej przez Meszną do granicy
z Buczkowicami.

www.gazetabeskidzka.pl

Przepływająca przez Bystrą
rzeka Białka zostanie w najbliższych miesiącach lepiej wyeksponowana dla spacerowiczów
i miłośników przyrody. Stanie
się tak w następstwie już realizowanego projektu rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnej, na
który Gmina pozyskała 3,8 mln
zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Kwota ta stanowi 85
proc. kosztów całej inwestycji.
Przedsięwzięcie, które ma
w swoim założeniu wzmocnienie ochrony różnorodności
biologicznej, wykorzystującej
walory przyrodnicze w strefie
nadbrzeżnej Białki, obejmuje
szereg zadań. To m.in. wytyczenie i modernizacja pieszej

trasy edukacyjno-dydaktycznej,
odpowiednie jej oznakowanie
oraz remont nawierzchni mineralnej wzdłuż brzegów. Wśród
działań przyrodniczych związanych z wykonaniem projektu warto wymienić wykonanie
i montaż tablic edukacyjnych
na trasie dydaktyczno-przyrodniczej, usunięcie dzikich
wysypisk śmieci z ekosystemów łęgowych, eliminację
inwazyjnych roślin obcego
pochodzenia z płatów roślinności nadrzecznej, montaż budek lęgowych dla pluszcza,
stworzenie kompozycji roślin
rodzimych oraz zgodne z naturą
uporządkowanie terenu.
Zakończona została już
tymczasem, bezpośrednio
powiązana z zadaniem, budowa nowej kładki dla pieszych
na Białce, która pochłonęła
środki rzędu ok. 300 tys. zł.
W trakcie realizacji są prace,
które przyczynią się wkrótce
do powstania w pobliżu Białki
sezonowego Centrum Edukacji
Ekologicznej. Częścią projektu
jest ponadto stworzenie Centrum w zabytkowym budynku,
który jest aktualnie przenoszony w rejon Gminnego Ośrodka
Kultury „Promyk” w Bystrej.
W tej lokalizacji „po sąsiedzku” realizowana jest jeszcze
jedna istotna inwestycja do-

na inwestycje wyłącznie funduszy
z gminnego budżetu nie pozwoliłoby podejmować prac na tak
szeroką skalę.
Mówiąc o inwestycjach chciałbym
podkreślić, że nie zaniedbujemy
żadnej z dziedzin funkcjonowania naszej lokalnej społeczności.
Troszczymy się o to, aby systematycznie poprawiać stan dróg i
chodników, stwarzać optymalne
warunki pod kątem sportu i rekreacji, remontować placówki oświatowe czy wspomagać organizacje
i grupy szczególnie aktywne w
prospołecznej działalności.
Co oczywiste, największym
projektem pozostaje budowa
kanalizacji sanitarnej, która
obejmuje różne obszary naszej gminy. Zmierzamy w tym
przypadku konsekwentnie do
uzyskania wymiernego efektu
ekologicznego. To inwestycja na
lata, ale i o pozostałych myślimy
z zachowaniem perspektywy długofalowej.

ZDJĘCIA: UG WILKOWICE/MN

Zadaniem o największej skali jest postępująca z rozmachem
od trzech lat budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Ta inwestycja, obejmująca wszystkie trzy
sołectwa i angażująca ponad 83
mln zł, ma ogromne znaczenie
dla komfortu życia mieszkańców. Jest również istotnym
elementem troski o środowisko. – Sprowadzenie całości
inwestycji w gminie wyłącznie
do działań związanych z kanalizacją byłoby jednak zbyt daleko idącym uproszczeniem.
W każdym z naszych sołectw
sporo się dzieje i w najbliższym
czasie wiele będzie się działo.
Ważne jest to, że realizujemy
projekty od wielu lat wyczekiwane przez mieszkańców –
mówi Janusz Zemanek, wójt
gminy Wilkowice.
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Nowa kładka na rzece Białce w Bystrej pozwala swobodnie przeprawić
się na drugą stronę.
finansowana na poziomie 807 rejonie – wyjaśnia wójt Jatys. zł ze środków RPO WSL nusz Zemanek.
2014-2020. Mowa o termoNa odnotowanie zasługumodernizacji budynku dawnej je przede wszystkim fakt, iż
strażnicy przyszpitalnej dla po- budowa parkingu znacząco
trzeb organizacji działających usprawni wyjazd stacjonująw gminie Wilkowice.
cej w ośrodku karetki pogotowia. Do tej pory zdarzały
się sytuacje, że samochody
Parking
pozostawiane przez pacjenz prawdziwego
tów SGZOZ utrudniały lub
zdarzenia
nawet całkowicie uniemożliZ wygodnego parkingu wiały jej wyjazd na wezwania.
mogą korzystać już pacjenci Teren parkingu został również
Samodzielnego Gminnego odwodniony i wyposażony
Zakładu Opieki Zdrowotnej w oświetlenie.
Inwestycja wykonana zostaprzy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach. – Warunki obecnie ła za niemal 200 tys. zł, przy
są o wiele bardziej komforto- równym wkładzie finansowym
we, aniżeli przed inwestycją. Gminy Wilkowice oraz PowiaZdecydowanie wzrosło też tu Bielskiego.
bezpieczeństwo ruchu w tym
Marcin Nikiel

Parking przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach kompleksowo poprawił bezpieczeństwo w tym rejonie.
maj 2021
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Punkt dla mieszkańców Bestwiny
w Katowicach Adam Lewandowski.
Dzięki temu na miejscu
mieszkańcy gminy Bestwina
będą mogli się dowiedzieć,
jak uzyskać dofinansowanie
do termomodernizacji swoich
domów, a więc na docieplenie
ścian czy wymianę stolarki
okiennej, a przede wszystkim
do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania.
W punkcie konsultacyjnym będzie można również otrzymać
informację, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”

Umowę o utworzeniu punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”
w Bestwinie podpisali na miejscu wójt Artur Beniowski, skarbnik gminy
Anita Kubik oraz wiceprezes Funduszu Adam Lewandowski.
i od razu go złożyć. Co więcej,
na miejscu mieszkańcy zostaną
poinformowani, jak połączyć
dofinansowanie z programu

Soła wysprzątana
W ten trend wpisuje się
akcja „Górska Odyseja”,
w ramach której grupa wolontariuszy pod przewodnictwem podróżnika Dominika
Dobrowolskiego maszeruje
górskimi szlakami wzdłuż
południowej granicy Polski,
sprzątając górskie i leśne
szlaki z plastikowych śmieci. Trasa podzielona jest na
dziesięć etapów. W jeden
weekend w miesiącu grupa
pokonuje każdorazowo od
70 do 100 km. Wędrówce
towarzyszą ekologiczne webinary i prelekcje dla dzieci

Foto: Mat. Nadleśnictwa Węgierska Górka

Akcja edukacyjno-ekologiczna „Górska Odyseja” zawitała do Węgierskiej Górki.
Inicjatywę w tej części Żywiecczyzny poświęcono na
sprzątanie brzegów rzeki Soły.
Śmieci to problem, który co jakiś czas powraca,
a zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim daje się we znaki.
Na szczęście obok żmudnej
codziennej pracy leśników
oraz służb samorządowych
coraz częściej do akcji sprzątania włączają się różnego
typu podmioty, a nawet i osoby prywatne.

Podczas akcji w tym rejonie zebrano kilkadziesiąt worków odpadów.
maj 2021

„Czyste Powietrze” z dotacją
otrzymaną z Gminy w ramach
własnego Programu Ograniczania Emisji 2021-2024.

– Jeszcze zanim sformułowaliśmy i rozpowszechniliśmy informację
o przygotowaniach do utworzenia w naszej gminie takiego miejsca, już mieliśmy
liczne telefony i zapytania,
a nawet osobiste wizyty
mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dobrodziejstw programu. To cieszy,
bo z pewnością oznacza, że
w kolejnych sezonach szybko ubywać będzie w domach
w naszej gminie uciążliwych
dla wszystkich kopciuchów –
mówi wójt Artur Beniowski.
– To kolejny punkt konsultacyjny na terenie naszego
regionu, w którym mieszkańcy będą mogli zdobyć wszelkie niezbędne informacje na
temat tego, jak przy wsparciu

finansowym dokonać wymiany
starego pieca na nowy. Zachęcam samorządy do współpracy
w tej sprawie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, bo w każdym
takim miejscu wzrasta zainteresowanie mieszkańców programem „Czyste Powietrze”.
Ostatecznie na likwidacji
starych pieców węglowych
zyskują przede wszystkim
sąsiedzi takich osób, a więc
również mieszkańcy gminy
– mówi poseł Przemysław
Drabek, który od początku
angażuje się w propagowanie
programu i uczestniczył przy
podpisywaniu umowy.
Więcej o programie można
przeczytać na stronie: czystepowietrze.gov.pl. (R)

Kolejne zielone pracownie

w szkołach, a także plenerowa wystawa zdjęć śmieci zebranych na wcześniejszych
etapach akcji. W przypadku
porządkowania brzegów Soły
w Węgierskiej Górce zebranych zostało kilkadziesiąt
worków odpadów, w znacznej mierze składających się
z jednorazowych opakowań
z tworzyw sztucznych.
Jak potrzebne to inicjatywy nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba, a samą już
swoją wymowę mają liczby.
Tylko w ub.roku Lasy Państwowe przeznaczyły 3 mln
zł na wywiezienie zebranych
odpadów. (PG)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął siódmą edycję konkursu „Zielona Pracownia’2021”. Dzięki finansowemu wsparciu
specjalne miejsca do edukacji proekologicznej
powstaną m.in. w Dankowicach i Kozach.
– Zainteresowanie konkursem jest cały czas
bardzo duże, a poziom nadsyłanych do nas
projektów wysoki. I właśnie dlatego uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegoroczną
pulę środków pierwotnie przeznaczonych do
ponad 2,3 mln zł – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W tegorocznej edycji przedsięwzięcia
wpłynęły łącznie 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 61 najlepszych projektów.
W przeważającej większości odbiorcą konkursu okazały się szkoły podstawowe – 108
wniosków, a jedynie 25 to licea i technika.
I tak w Szkole Podstawowej w Dankowicach w gminie Wilamowice uczniowie korzystać będą z „Kuźni Młodych Talentów”, na
którą przeznaczono 40 tys. zł. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach, kosztem 32
tys. zł, wykonana zostanie „Nowoczesna pracownia geografii”. W regionie dofinansowanie na utworzenie tzw. zielonych pracowni
uzyskały ponadto także placówki oświatowe
w Koniakowie, Istebnej, Brennej, Pierśćcu
oraz Żywcu, które przedstawiły atrakcyjne
projekty, m.in. „Laboratorium świerka istebniańskiego”, „Ekosystemy” czy „Z Babią Górą
zdobywamy szczyty”.

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

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

– Punkt uruchomimy najszybciej, jak się da, liczymy,
że już na początku czerwca
– mówi wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Lokal
w Urzędzie Gminy został
wyznaczony i przygotowany,
trwa jego doposażanie i szkolenie personelu. Porozumienie w sprawie wspólnego
utworzenia punktu konsultacyjnego podpisali w środę 5
maja wójt Artur Beniowski
wraz ze skarbnikiem Anitą
Kubik, reprezentując Gminę Bestwina, oraz zastępca
prezesa zarządu WFOŚiGW

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Już w czerwcu w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny
programu „Czyste Powietrze”.

Zielone pracownie to miejsca, w których uczniowie
placówek oświatowych mogą wzbogacać swoją
wiedzę. Takie klasy ma m.in. każda szkoła w gminie
Bestwina.
Dodać warto, że ponownie przedmiotem
konkursu było utworzenie projektu szkolnej
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych bądź chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniano biorąc
pod uwagę pomysł na zagospodarowanie
pracowni, w tym wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetykę, kreatywność oraz
innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu,
jak również zasadność ich zakupu. (RED)
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Znów więcej kanalizacji
Od początku lat 90. ubiegłego wieku w gminie Wilamowice co roku przeznacza
się spore kwoty na inwestycje w rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną
infrastrukturą, a więc pompowniami i oczyszczalniami
ścieków. – Sołectwa naszej
gminy należą do jednych
z najszybciej rozwijających
się pod względem przyrostu
mieszkańców w całym regionie. A to oznacza, że cały
czas musimy dostosowywać
sieć do zwiększających się potrzeb. Mamy świadomość, że
choć tego rodzaju inwestycje
nie są zbyt dobrze widoczne,
to jednak stanowią niezbędny
element rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego całej gminy – mówi burmistrz
Wilamowic Marian Trela.

Foto: Mat. UG Wilamowice

W tym roku Gmina Wilamowice przewiduje dalszy rozwój sieci kanalizacji ściekowej.

Duża część sieci kanalizacyjnej, wybudowanej w tym i przyszłym roku, zostanie podłączona do oczyszczalni w
Dankowicach.
W tym roku zaplanowano
m.in. budowę sieci kanalizacyjnej, a przy okazji również
wodociągowej, w Dankowicach w rejonie ulic Oświę-

cimskiej i Wieja. Kanalizacja
sanitarna liczyć będzie 133
m, wodociągowa – ponad
1,1 km. Inwestycja potrwa
do października, łącznie ma

kosztować 410 tys. zł, z czego 210 tys. zł Gmina pozyskała z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, a resztę
pokryją środki z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz budżetu
Gminy Wilamowice.
Jak wyjaśnia wiceburmistrz Stanisław Gawlik,
sieć kanalizacyjna w tym
roku powiększy się również
w Wilamowicach w rejonie
ulic Jana III Sobieskiego, Stawowej oraz Adama Mickiewicza (łącznie 380 m za 160
tys. zł), w Zasolu Bielańskim
w rejonie ul. Nowy Świat,
Słonecznej i Zachodniej
(240 m, 140 tys. zł), a także
w Pisarzowicach w rejonie
ul. Czernichowskiej, Skotnica i Brzozowej (810 m, 630
tys. zł).
Stanisław Gawlik dodaje,
że w tym roku rozpocznie się
również długo oczekiwana
budowa sieci kanalizacyjnej
w Dankowicach w bliskości
ul. Podleśnej, Leśnej, Oświę-

EKOLOGIA W LICZBACH

Ze sprawozdania z działalności Funduszu za rok 2020
wynika, że łączna pomoc
udzielona na dofinansowanie zadań we wspomnianym
okresie to dokładnie 1 002
161 000 zł. Dla porównania
w 2019 r. suma wsparcia wyniosła nieco ponad 513 mln zł.
– Kwota ponad miliarda jest
rekordową w historii działalności Funduszu i robi olbrzymie wrażenie. Do tej pory tak
duże pieniądze w rocznej skali
na dofinansowania nie były
przeznaczane. Tym bardziej
to godne podkreślenia, bo
przecież ubiegły rok był wyjątkowy. Pojawiła się bowiem

Foto: Artur Grabski/ Mat. Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

Miliard na ochronę środowiska
Środki w rekordowej wysokości przeznaczył w formie
różnego typu dofinansowań Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na projekty związane
z szeroko ujmowanymi działaniami proekologicznymi.

Potężne środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczane zostały na rozmaite
działania ekologiczne, w tym przyczyniające się do skutecznej walki o
czyste powietrze w regionie.
pandemia i mieliśmy obawy,
czy wiele działań prowadzonych przez beneficjentów nie
zostanie sparaliżowanych
bądź mocno ograniczonych.
Jak widać tak się nie stało –
mówi z satysfakcją prezes
WFOŚiGW w Katowicach
Tomasz Bednarek.
Znacząco wzrosły wydatki
na poprawę jakości powietrza,

www.gazetabeskidzka.pl

w tym szczególnie na walkę
ze smogiem. Z przywołanej
puli przeszła miliarda złotych Fundusz przeznaczył na
ten cel aż niemal 873 mln zł.
Prawie 65 mln zł pochłonęły
działania związane z ochroną wód, adaptacją do zmian
klimatu i gospodarką wodną,
a ponad 31 mln zł obejmujące
gospodarkę odpadami i ochro-

nę powierzchni ziemi. Wśród
dofinansowanych zadań należy
wymienić również zapobieganie poważnym awariom, edukację ekologiczną, zarządzanie
środowiskowe w regionie oraz
różnorodność biologiczną.
Największe środki pochodzą z zasobów własnych
Funduszu. Z nich w 2020 r.
udzielono dofinansowania
na kwotę prawie 395 mln zł.
WFOŚiGW w Katowicach
aktywnie uczestniczy we
wdrażaniu środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Jako Instytucja Wdrażająca
dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa
śląskiego” udzielił wsparcia
w łącznej wysokości 388 mln
zł. Z kolei ze środków udostępnionych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – niemal
220 mln zł. (RED)

cimskiej i Sosnowej. – Ten
spory fragment uporządkuje
gospodarkę wodno-ściekową
w tym rejonie gminy, ścieki
trafią do miejscowej oczyszczalni – wyjaśnia.
To duża inwestycja, obejmie blisko 6 km sieci i wymaga postawienia pompowni
ścieków na skrzyżowaniu
ul. Oświęcimskiej i Leśnej.
Łącznie do sieci zostanie
podłączonych ok. 120 nieruchomości, prace potrwają
do przyszłego roku. Gminie
zależy, aby je jak najszybciej rozpocząć i zdążyć
przekopać się pod ruchliwą ul. Oświęcimską, która
w najbliższych miesiącach
będzie przebudowywana.
Całość ma kosztować ok.
4,6 mln zł, Gmina Wilamowice chce pozyskać 2,8 mln
zł preferencyjnej pożyczki
z WFOŚiGW. (Ł)

ponad

63

hektary

młodego lasu posadzą tej wiosny leśnicy z Nadleśnictwa Ustroń na terenie 14 leśnictw. Łącznie to około
360 tys. sztuk sadzonek.
Największy udział w tym roku będzie miał buk (147 tys.
sadzonek), świerk (53 tys.) i jodła (38 tys.). Leśnicy podkreślają, że właśnie takie proporcje oddają pożądany
skład gatunkowy, w kierunku którego systematycznie
od ponad 3 dekad przebudowywane są drzewostany
w tym rejonie Beskidu Śląskiego.
W mniejszych ilościach będą jednak sadzone także
inne gatunki drzew iglastych i liściastych dostosowane
do siedliska: dęby, olchy, jawory, modrzewie, sosny,
wiązy oraz lipy. Z myślą o dzikich zwierzętach i ptakach do drzewostanów jest wprowadzana również domieszka drzew owocowych, takich jak czereśnia ptasia,
jabłoń dzika i grusza pospolita. W ramach realizowanego z innymi nadleśnictwami województwa śląskiego
projektu restytucji jarzęba brekinii (Sorbus Torminalis),
jednego z najbardziej zagrożonych gatunków drzew
leśnych w Polsce, także na terenie Leśnictwa Pruchna w Nadleśnictwie Ustroń zostało zasadzonych 100
sztuk sadzonki tego gatunku. Produkcję sadzonek z
nasion pozyskanych z okazów rosnących na terenie
Nadleśnictwa Strzelce Opolskie powierzono Szkółce
Leśnej Woleństwo w Nadleśnictwie Ustroń. (MM)

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

Najszybsi
w Portugalii

Foto: Lotos Rally Team

– Mierzymy w upragniony awans.
Byłoby czymś historycznym, gdyby nasze piłkarki na stałe zagościły
w wąskim gronie 12 najlepszych drużyn w kraju. To osiągnięcie o tyle, że
rozgrywki kobiece na przestrzeni lat
bardzo się rozwinęły – te słowa przed
startem sezonu 2020/2021 wypowiadał
Janusz Szymura, prezes klubu z Cygańskiego Lasu.
Bielszczanki bardzo szybko potwierdziły, że w grze o awans będą
się liczyć, a potencjał zespołu daje nadzieję na skuteczną realizację celu. Już
w sierpniu podopieczne trenera Marcina Trzebuniaka pokonały na wstępie
sezonu 3:1 Sportową Czwórkę Radom,
by tydzień później rozgromić 6:0 Stomilanki Olsztyn. Zwycięstwa te miały
swą wartość, wszak odniesione zostały
nad zespołami uznawanymi za potencjalne rywalki w batalii o ekstraligową przepustkę.
Również w marcu „rekordzistki”
świetnie zaprezentowały się na otwarcie rundy rewanżowej, a systematyczne
gromadzenie punktów przyniosło pożądany efekt. Dokładnie 15 maja piłkarki Rekordu triumfowały u siebie 1:0
nad mocną „dwójką” UKS SMS Łódź,
dzień później punkty „zgubiła” ekipa

Kierowca rajdowy z Ustronia Kajetan Kajetanowicz
wraz z pilotem Maciejem
Szczepaniakiem odnieśli kolejny spektakularny sukces.
Duet w barwach Lotos Rally
Team nie miał sobie równych
podczas Rajdu Portugalii,
który finiszował w niedzielę
23 maja.
To była jedna z najtrudniejszych i najdłuższych
rund zaliczanych do Rajdowych Mistrzostw Świata
kategorii WRC 3. Większość
odcinków Polacy ukończyli
na podium, aż siedmiokrot-

nie zwyciężając. – Mieliśmy
bardzo dobre tempo od samego początku i szczerze
mówiąc nie spodziewałem
się tego. Podchodziłem do
tego rajdu z wielką pokorą,
a jednak wygrywaliśmy odcinki specjalne i cisnęliśmy
do samego końca – skomentował z zadowoleniem Kajetanowicz.
Jak zapowiada rajdowiec
z Ustronia, o kolejny skalp
postara się na Sardynii, gdzie
na przełomie maja i czerwca
odbędzie się następna z odsłon czempionatu. (R)

Foto: Marek Łękawa/bts.rekord.com.pl

W przyszłym sezonie piłkarskim beskidzki region będzie miał swojego przedstawiciela na szczeblu
Ekstraligi. To dzięki historycznemu awansowi do elity, jaki stał się udziałem zawodniczek Rekordu
Bielsko-Biała.

z Olsztyna, co też równoznaczne stało
się z uzyskaniem awansu do Ekstraligi.
Imponujący sezon kobiecy Rekord
zwieńczył na 2. miejscu w tabeli,
na co złożyło się 49 punktów za 16
zwycięstw, 1 remis i 5 porażek, przy
bilansie bramkowym 70:21. – W każ-

dym meczu chcieliśmy grać to, co trenujemy, nie zważając na przeciwnika.
Chcieliśmy dominować jako zespół
i tak było w każdym meczu. Celem
było pokazanie „piłki w piłce”. To największy sukces – ocenia szkoleniowiec
bielskiej drużyny. (RA)

MMA ponownie
pod Dębowcem
Gala sportów walki federacji Celtic Gladiator powraca
do Bielska-Białej. Fighterów
w akcji będzie można zobaczyć na żywo z perspektywy
trybun w sobotę 26 czerwca.
Premierowa edycja walk
MMA w bielskiej hali pod
Dębowcem odbyła się latem
2019 roku. Gala spotkała się

mierza święto sportów walki
zorganizować – co istotne
z udziałem fanów. Ponownie
impreza będzie mieć wymiar
międzynarodowy. – Jesteśmy
na etapie kompletowania karty walk, by zapewnić kibicom
jak największą dawkę emocji
i rywalizacji na wysokim poziomie – mówi prezes federacji
Albert Jarzębak.
Dodaje, że dodatkową
atrakcją dla miłośników
MMA ma być turniej „Sub-

wówczas z dużym zainteresowaniem, a blisko 1,5 tys. kibiców zasiadło na trybunach, by
dopingować fighterów. Również na kolejny rok wydarzenie
zostało zaplanowane, lecz na
przeszkodzie w jego przeprowadzeniu stanęła pandemia.
W sobotę 26 czerwca federacja Celtic Gladiator za-

missions of Celtic Gladiator”, który miałby zostać
przeprowadzony dzień przed
galą – w piątek 25 czerwca
w godzinach wieczornych.
Zawodnicy mierzyliby się
wówczas w formule walk
brazylijskiego jiu-jitsu.
Niebawem rozpocznie się
sprzedaż wejściówek na galę
w Bielsku-Białej. Szczegóły
dostępne będą na stronie www.
celticgladiator.com oraz profilu federacji na Facebooku. (M)

To świetna wiadomość
dla wszystkich miłośników
rowerowej rywalizacji w górskim wydaniu. Na sobotę 12
czerwca zaplanowane zostały
na trasach Magurki Wilkowickiej cieszące się każdorazowo
dużym zainteresowaniem zawody „Magurka Uphill 2021”.
Popularyzacja kolarstwa
górskiego i turystyki rowerowej, propagowanie zdrowego
i aktywnego trybu życia oraz
maj 2021

promowanie malowniczych
zakątków gminy Wilkowice
– to główne założenia, które
przyświecają kolejnej edycji
imprezy „Magurka Uphill”.
– To jedno z tych wydarzeń,
które doskonale się w poprzednich latach sprawdziły. Gdy
tylko więc zapadła decyzja o poluzowaniu obostrzeń, z dużym
entuzjazmem przystąpiliśmy
do organizacji przedsięwzięcia.
Zdajemy sobie sprawę, z jakim

Foto: Mat. GOSiR Wilkowice

Rowerowa wspinaczka

utęsknieniem wszyscy tego
rodzaju zawodów wyczekują –
mówi Marek Kubica, dyrektor

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, który
wraz z Gminą Wilkowice oraz

Foto: Jacek Rokowski

JUŻ WKRÓTCE

GLKS Wilkowice pełni rolę
organizatora kolarskiej imprezy.
Zawody w tegorocznej odsłonie rozpoczną się w sobotę 12 czerwca o godzinie 10
(biuro czynne będzie od godz.
8.30). Klasyfikacje zaliczane
do „Magurka Uphill 2021”
prowadzone będą w różnych
kategoriach wiekowych wśród
kobiet i mężczyzn, także
w grupach młodzieżowych.
Uczestnicy pokonają dystans
ok. 5 kilometrów, wspinając
się tyleż malowniczą, co i wy-

magającą trasą odcinkami asfaltowymi i górskimi na sam
szczyt Magurki Wilkowickiej.
Warunkiem przystąpienia
do rywalizacji jest dokonanie
wcześniejszego zapisu na stronie www.time4sport.pl oraz
uiszczenie opłaty startowej
w wysokości 30 zł. Tradycyjnie dla najlepszych kolarzy
przygotowane zostały przez
organizatorów medale i nagrody
rzeczowe, jak również okolicznościowe statuetki. Ich wręczenie nastąpi około południa. (MA)
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