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zapRoszenie na Kozyliadę
Atrakcjami dla każdego bę-
dzie w Kozach wypełniony 
pierwszy weekend czerwca. 
To z racji obfitego progra-
mu Dni Kóz.

Obchody gminnego świę-
ta rozpoczną się tak naprawdę 
już we wczesnych godzinach 
porannych w sobotę 4 czerwca. 
W kamieniołomie odbywać się 
będą zawody wędkarskie oraz 
warsztaty pszczelarskie. Na 
godz. 10 wyznaczono start do-
rocznego Biegu na Hrobaczą 
Łąkę oraz Nordic Walking. 
Przez cały dzień niemalże na 
stadionie LKS Orzeł potrwa-
ją mecze piłkarskie, a w parku 
przy Pałacu Czeczów dostępne 
będzie kino 9D oraz rozmaite 
aktywności, m.in. warsztaty rę-
kodzieła i plastyczne.

Główna część dnia na estra-
dzie to prowadzone od godz. 
14 prezentacje artystyczne 
przedszkolaków, a od godz. 
16 „Kozyliada”, a więc rywa-
lizacja na wesoło w nietypo-
wych konkurencjach. O godz. 
18.30 wystąpi formacja „Wali-
my w Kocioł”, punktualnie na 
godz. 20 wyznaczono gwiazdę 
wieczoru, którą będzie prezen-
tujący oryginalne brzmienia 

zespół „Dikanda”. Po tym kon-
cercie rozpocznie się zabawa 
dyskotekowa dla chętnych.

Program niedzieli 5 czerw-
ca to przede wszystkim stały 
punkt Dni Kóz, czyli Między-
narodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych „Złota Trąbka”, z wido-
wiskową paradą o godz. 11.15 
i przesłuchaniami konkurso-
wymi w godz. 12-15 na cze-
le. Na godz. 15 zaplanowano 
znane już doskonale z poprzed-
nich edycji imprezy dyktando 
gminne, a o artystyczne dozna-
nia zadbają m.in. Zespół Pieśni 
i Tańca „Kozianie” i Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Kóz. 
Zanim estradowe aktywności 
zwieńczy o godz. 20 zespół 
„Factory of Blues”, z koncer-
tem od godz. 18 zaprezentuje 
się triumfator „Złotej Trąbki”.

Wśród imprez towarzy-
szących drugiego dnia święta 
szczególne zaciekawienie od-
wiedzających Kozy wzbudzić 
mogą: miasteczko strażackie 
(godz. 15-17, parking przed 
ośrodkiem zdrowia), mydlane 
eksperymenty (godz. 15-17, 
park przy Pałacu Czeczów) 
czy wioska harcerska (godz. 
15-20, łąka naprzeciw placu 
targowego). (M)

dzień dzieCKa po piłKaRsKu
Stadion Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Wilko-
wicach zapełni się w środę 1 
czerwca młodymi adeptami 
futbolu. Okazją ku temu bę-
dzie turniej „Mój Piłkarski 
Dzień Dziecka”, w którym 
zagrają drużyny złożone 
z uczniów w wieku szkolnym.

Promocja spędzania wolne-
go czasu poprzez aktywność 
fizyczną i współzawodnictwo 
dzieci w myśl zasad fair-play, 
a także integracja społeczno-
ści zainteresowanej szeroko 
pojmowanym sportem i rekre-
acją przy wykorzystaniu no-
woczesnej infrastruktury – to 
założenia, które przyświeca-
ją turniejowi finansowanemu 
przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Jego organizacji 
podjęły się UKS Akademia 
Sportu przy ścisłej współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Wilkowicach.

Udział w zawodach bę-
dzie bezpłatny, a to pozwoli 
na uczestnictwo w nich nieza-
leżnie od sytuacji materialnej, 
co z kolei wpisuje się w dąże-
nia do wyrównywania szans, 
zwłaszcza uzdolnionych spor-

towo dzieci. Turniej piłkarski 
ma stworzyć jego uczestni-
kom możliwość rywalizacji 
w rówieśniczym gronie, zaś 
docelowo w jeszcze więk-
szym stopniu zarazić pasją 
do piłki nożnej, by w per-
spektywie przyszłości przy-
czynić się do wychowania 
kolejnych pokoleń piłkarzy 
na miarę Roberta Lewandow-
skiego i innych znamienitych 
reprezentantów Polski.

„Mój Piłkarski  Dzień 
Dziecka” w środę 1 czerw-
ca rozpocznie się o godzi-
nie 16.00. Na wydzielonych 
boiskach stadionu w Wil-
kowicach zagrają drużyny 
z Wilkowic, Bystrej, Kóz, 
Lipowej oraz Bielska-Bia-
łej z roczników 2011, 2012 
i 2014. Zwycięzcy w tych 
kategoriach sięgną po pucha-
ry, dla wszystkich młodych 
zawodników przygotowano 

okolicznościowe medale, nie 
zabraknie również upomin-
ków rzeczowych. Będzie to 
jednak przede wszystkim zna-
komita zabawa w sportowej 
atmosferze, a okoliczność 
Dnia Dziecka spędzonego 
wśród rówieśników dodatko-
wo sprawi, że turniej na dłu-
go zapadnie w pamięci jego 
uczestników. (RED)

tRzeba upominać się o nasz Region
Wśród licznych zagadnień, jakie pani podej-
muje w swej poselskiej działalności na rzecz 
regionu, sporą część zajmują sprawy zwią-
zane z infrastrukturą.
MAłGORzATA PęPeK, poseł Platformy 
Obywatelskiej: Nie wyobrażam sobie, żeby 
mogło być inaczej. Niestety, tych problemów 
jest cała masa. Począwszy od drogownictwa, 
poprzez komunikację publiczną, służbę zdro-
wia, aż po kulturę. Ostatnio dużo negatywnych 
wiadomości nazbierało się w dziedzinie infra-
struktury, szczególnie na kolei. Po ogłoszeniu 
listy projektów Programu Uzupełniania Lo-
kalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, 
czyli „Kolej Plus”, okazało się, że wniosek do-
tyczący rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na 

odcinku Skoczów-Bielsko-Biała nie otrzymał 
dofinansowania. Podjęłam już niezbędne in-
terwencje w tej sprawie. Domagam się wyja-
śnienia i szczegółowego uzasadnienia takiej 
decyzji, która ogromnie krzywdzi Podbeskidzie 
oraz Śląsk Cieszyński.

Nasz region nie może być komunikacyj-
nie wykluczany i marginalizowany. Spraw-
na i bogata infrastruktura komunikacyjna 
jest kluczem do rozwoju i otwarcia na świat 
zewnętrzny. Kompleksowa rewitalizacja – 
chociażby przywołanej całej linii nr 190 Cie-
szyn-Skoczów-Bielsko-Biała – stanowiłaby 
milowy krok ku przywróceniu kolejowego 
ruchu pasażerskiego oraz towarowego dla ca-
łego obszaru Subregionu Południowego Wo-
jewództwa Śląskiego.

Dlaczego rewitalizacja jest taka ważna dla re-
gionu?

Przyczyniłaby się nie tylko do zwiększe-
nia dostępności transportowej Bielska-Białej 
i mniejszych miast, jak Cieszyn, Skoczów, Cze-
chowice-Dziedzice czy Żywiec. Połączenie to 
byłoby nie tylko dogodnym środkiem komuni-
kacji dla mieszkańców, lecz także atrakcją tury-
styczną. Pociągi na tej linii ułatwiałyby dotarcie 
w ciekawe i urokliwe zakątki Beskidu Śląskie-
go i do dworca w czeskim Cieszynie, który jest 
ważnym węzłem komunikacyjnym. Z kolei 
modernizacja trasy kolejowej z Bielska-Białej 
w kierunku Wadowic i Kalwarii Zebrzydow-
skiej spowodowałaby naturalne przedłużenie 
LK 190 w kierunku wschodnim. Zyskałby więc 
cały region.

Ale czy np. ceny biletów nie sprawiają, że 
pociągi są mało atrakcyjną alternatywą dla 
samochodu? Pasażerowie Kolei Śląskich do-
wiedzieli się właśnie o podwyżce cen.

To kolejna sprawa, która słusznie wywo-
łuje poruszenie wśród mieszkańców. Prze-
woźnik jak ognia unikał słowa „podwyżka”, 
a to już przecież druga odsłona podniesienia 
cen biletów. Pierwsza miała miejsce w maju 
2021 r. Skierowałam już odpowiednią inter-
pelację do Ministra Infrastruktury. Sprawy 
nie odpuszczę, podobnie jak i wielu innych 
tematów, ważnych z punktu widzenia naszego 
regionu, które poruszam na forum Sejmu, jak 
na przykład stworzenie bazy dla Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w Kaniowie, budo-
wy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, remon-
tów infrastruktury, poprawy ochrony zdrowia 
oraz wiele innych. Z uwagi na zaangażowanie 
mieszkańców regionu i władz lokalnych trud-
no w tym miejscu nawet wymienić te liczne 
inicjatywy, które domagają się wsparcia rzą-
dowego. Wszystkie monitoruję i interweniuję 
w miarę możliwości.

W jaki sposób mieszkańcy mogą dowiedzieć 
się o podejmowanych przez panią działa-
niach?

Moją aktywność można obserwować na 
stronie Sejmu oraz na moich profilach spo-
łecznościowych, gdzie staram się na bieżąco 
informować o pracy w Sejmie oraz działa-
niach w regionie. Zapraszam również do biur 
poselskich w Żywcu, w których udzielane są 
również bezpłatne porady prawne dla wszyst-

kich zainteresowanych. Zarówno ja, jak i moi 
współpracownicy jesteśmy do Państwa dys-
pozycji.

MałgoRzata PęPEk,
Poseł na Sejm RP:

Nasz region nie może być komunikacyjnie wy-
kluczany i marginalizowany. ostatnie działania 
Rządu polegające na odrzuceniu przyznania 
dofinansowania rewitalizacji linii kolejowej 
nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała z 
programu „kolej Plus” czy ciągłe przesuwanie 
rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Inte-
gracyjnej pokazują, że tak właśnie jest. Jako 
Poseł nadal zamierzam aktywnie zabiegać o 
te inwestycje, bo sprawna i bogata infrastruk-
tura komunikacyjna stanowi klucz do rozwoju 
regionu.

poseł zapRasza

MałgoRzata PęPEk, poseł Platformy obywa-
telskiej należy do grona najbardziej pracowitych 
parlamentarzystów w Polsce. W obecnej kadencji 
Sejmu wystąpiła z mównicy 188 razy, plasując się 
na 11. miejscu wśród wszystkich posłów, złożyła 
także już ponad 400 interpelacji. Wiele z nich do-
tyka problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy 
naszego regionu.
zaprasza do biur poselskich: w Żywcu przy ul. 
Rynek 21 (tel. 33 861 00 33) i Bielsku-Białej przy 
ul. 11 Listopada 7 (tel. 513 010 737), w których 
udzielane są również bezpłatne porady prawne 
dla wszystkich zainteresowanych. zarówno poseł 
Małgorzata Pępek, jak i jej współpracownicy są do 
Państwa dyspozycji.
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liCeum, a może KonKRetny zawód?
Warto zapoznać się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Bielski. Od 16 maja młodzież może składać wnioski o przyjęcie do szkół średnich.

Robicie to elektronicznie, 
używając systemu Vulcan. 
Program jest prosty i intu-
icyjny. Podpowiadamy, na 
co warto zwrócić uwagę. 
Czas do namysłu macie do 
20 czerwca. Wystarczy tyl-
ko zdecydować się, w któ-
rej placówce kontynuować 
naukę. – Możemy pochwa-
lić się, że średnia zdawal-
ność egzaminu dojrzałości 
w ostatnich kilku latach wy-
nosi u nas ok. 97 procent – 
mówi Jan Bieroński, dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach, pytany o największe 
atuty kierowanej przez nie-
go placówki.

Wymienia zaraz po tym ko-
lejną zaletę, a więc lokalizację. – 
Liceum dla większości naszych 
uczniów jest blisko, na miejscu. 
Nie muszą jeździć dwoma au-
tobusami i tracić dwóch godzin 
dziennie na dojazdy – mówi dy-
rektor. W czechowickim liceum 
uczą 4 języków: angielskiego 
oraz do wyboru: niemieckiego, 
hiszpańskiego i francuskiego. 
W czwartek 2 czerwca szkoła 
organizuje dzień otwarty. Mo-
żecie wpadać w godzinach od 
10:45 do 12:30.

Zespół Szkół Technicz-
nych i Licealnych im. S. 
Staszica w Czechowicach-
-Dziedzicach oferuje kształ-
cenie zakończone dyplomem 
technika: ekonomisty, elektry-
ka, fotografii i multimediów, 
handlowca, hotelarstwa, in-
formatyka, logistyka, mecha-
nika, mechatronika, reklamy, 
usług fryzjerskich czy żywie-
nia i usług gastronomicznych. 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
proponuje zaś naukę w zawo-
dzie: blacharz samochodowy, 
cukiernik, elektryk, fryzjer, 
kelner, kucharz, lakiernik 
samochodowy, mechanik – 
monter maszyn i urządzeń, 
mechanik pojazdów samocho-
dowych, piekarz, sprzedawca 
i ślusarz.

Dyrektor szkoły Paweł 
Urbańczyk radzi młodzieży, 

aby wykorzystała możliwo-
ści, jakie daje system naboru 
Vulcan. Chodzi o zaznacze-
nie kilku szkół czy kierunków 
kształcenia. Dlatego tak waż-
ne jest, aby po zaznaczeniu 
szkoły pierwszego wyboru 
(tej wymarzonej), wskazać 
kolejne opcje – inny profil/
zawód w tej samej szkole 
lub po prostu inne placówki. 
Przypomnijmy, że można wy-

brać trzy szkoły, w nich na-
tomiast dowolną liczbę klas.

Warto zapamiętać jesz-
cze ważne terminy. 20 lipca 
ogłoszone zostaną listy kan-
dydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifiko-
wanych. Listy przyjętych i nie-
przyjętych poznamy 29 lipca 
br. Terminy te nie obowiązu-

ją w przypadku pozostałych 
szkół powiatowych: Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego 
Szczyrk, która kształci skocz-
ków narciarskich, dwuboistów, 
alpejczyków, snowboardzistów 
i biegaczy narciarskich, oraz 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 
4 w Czechowicach-Dziedzi-
cach. (MF)

lauReaCi sagi nagRodzeni

W Starostwie Powiatowym 
w Bielsku-Białej podsumo-
wano XXII Powiatowe Spo-
tkania Amatorskich Grup 
Artystycznych SAGA’2022 
i rozdano nagrody laure-
atom.

P r z e g l ą d  o d b y ł  s i ę 
w kwietniu w Domu Kultu-
ry w Kozach. Udział w nim 
wzięły 24 zespoły z terenu 
powiatu bielskiego, łącznie 
wystąpiło ok. 400 uczestni-
ków. W sali Starostwa zgro-
madzili się przedstawiciele 
zwycięskich zespołów te-
atralnych, tanecznych oraz 

muzycznych wraz ze swo-
imi instruktorami.

Wszyscy laureaci otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody w postaci voucherów. 
Specjalne gratulacje i upomin-
ki otrzymali także opiekuno-
wie.

Nagrody wręczali: członek 
zarządu Dorota Nikiel, czło-
nek zarządu Barbara Adam-
ska, przedstawiciele Komisji 
Edukacji, Kultury i Sztuki: 
Krzysztof Chodorowski oraz 
Andrzej Sowa.

Udział w spotkaniu pod-
sumowującym wzięła także 
przewodnicząca jury, dobry 

duch tego przedsięwzięcia – 
Halina Kubisz-Muła, która 
w imieniu wszystkich człon-
ków komisji podziękowa-
ła zespołom uczestniczącym 
w XXII Spotkaniach Ama-
torskich Grup Artystycznych 
SAGA’2022. Pogratulowała 
również nagrodzonym i wy-
różnionym zespołom oraz in-
struktorom grup efektywnej 
i twórczej pracy. W imieniu 
zarządu powiatu głos zabrała 
Dorota Nikiel, gratulując lau-
reatom przede wszystkim po-
siadania pasji, którą tak pięknie 
realizują w amatorskim ruchu 
artystycznym. Podkreśliła, że 

słowa uznania należą się także 
instruktorom, którzy tę pasję 
w nich zaszczepiają i pozwa-
lają rozwijać.

Oprawę artystyczną wy-
darzenia zapewnił zespół Fa-
iry Tale z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy, którego 
opiekunem jest Piotr Moraw-
ski. Zespół ten jako laureat 
I miejsca w kategorii zespo-
łów wokalnych wykonał dwa 
niezwykle poruszające utwory: 
„Adiemus” z repertuaru Karla 
Jenkinsa oraz „Sanctus” Ro-
berta Priemana, wywołując 
ogromne emocje wśród pu-
bliczności. (MWz)

Czytamy i Czytamy
Mieszkańcy powiatu biel-
skiego czytają najwięcej 
w województwie śląskim. 
W ogólnopolskim Tygodniu 
Bibliotek wręczono nagro-
dy w konkursie na najlep-
szą bibliotekę w powiecie 
bielskim. Po raz pierwszy 
w historii tego wydarzenia 
przyznano tytuł biblioteka-
rza roku 2021/2022.

Tytuł najlepszej bibliote-
ki w powiecie bielskim trafił 
w tym roku do dwóch pla-
cówek ex aequo: Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Cze-
chowicach-Dziedzicach oraz 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Buczkowicach. Obie 
placówki mogą się pochwa-
lić nowymi nowoczesny-
mi obiektami.

Wręczenie wyróżnień od-
było się w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Bestwinie, 
w której symbolicznie odda-
no do użytku dział dla dzieci. 
To w tej gminie jest najwyż-
szy wskaźnik czytelnictwa 
w całym powiecie. Jak mówi 
Magdalena Madejska z Bi-
blioteki Śląskiej w Katowi-
cach, co czwarty mieszkaniec 
powiatu bielskiego jest zapi-

sanym czynnym czytelnikiem 
jakiejś biblioteki.

To w powiecie biel-
skim jest też najwyższy 
wskaźnik czytelnictwa na 
17 powiatów ziemskich 
w województwie śląskim. 
Pokazują to statystyki pro-
wadzone przez katowic-
ką placówkę. – Nie jest to 
niespodzianka, ponieważ 
od 22 lat, odkąd gromadzi-
my takie dane, wasz powiat 
nigdy nie spadł z podium. 
Młodzi ludzie także czyta-
ją, z tą różnicą, że wybiera-
ją książkę elektroniczną, ale 
to nadal jest książka – mówi 
kierownik działu instrukcyj-
no-metodycznego Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach. Jak 
poinformowała, czytelnic-
two w bibliotekach woje-
wództwa śląskiego wróciło 
do poziomu sprzed pande-
mii Covid-19.

Po raz pierwszy przy-
znano tytuł bibliotekarza 
roku powiatu bielskiego. 
Wyróżniono w ten sposób 
Marzenę Gałecką, od ponad 
20 lat pracownika czecho-
wickiej biblioteki, którą, 
jak sama przyznaje, zna od 
podszewki. (MF)
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kompleks sportowy przy Liceum ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach.
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aNDRzEJ PłoNka,
starosta bielski:

zachęcamy absolwentów szkół 
podstawowych do nauki w na-
szych szkołach średnich. Warto 
podkreślić, że dysponują one bar-
dzo rozbudowaną ofertą – zwłasz-
cza w zakresie szkolnictwa zawo-
dowego – toteż każdy znajdzie 
coś odpowiedniego dla siebie. 
Przy wyborze dalszej nauki rów-
nie mocno, jak możliwości płyną-

ce z uzyskania dyplomu, liczą się 
także warunki, w jakich odbywa 
się nauka. to ważne, aby zarówno 
nauczyciele byli kompetentni, jak 
i same placówki odpowiednio wy-
posażone, spełniające standardy 
współczesnego nauczania.
I właśnie pod tym względem war-
to wybrać jedną z naszych szkół 
powiatowych. Czy to czechowickie 
liceum ogólnokształcące, zespół 
im. Staszica, zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 4, czy wreszcie Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego Szczyrk 
w Buczkowicach – wszystkie w 
ostatnich latach przeszły remon-
ty i rozbudowy, zostały także 
wyposażone w pomoce naukowe 
odpowiednie do swoich profilów. 
Szczególnie cieszę się, że dużym 
nakładem sił i środków udało się 
szkoły gruntownie zmodernizo-
wać, dzięki czemu placówki są 
nowoczesne, przestronne i bez-
pieczne.



NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

będzie stRajK w żywieCKim 
hutChinsonie?
Wciąż nie ma porozumienia w sporze o pod-
wyżki płac w spółce Hutchinson Żywiec 2. 
zakładowa „Solidarność” podjęła decyzję 
o przeprowadzeniu akcji strajkowej. Roz-
pocznie się ona w czwartek 26 maja.

Ta sprawa ciągnie się od wielu miesięcy. „So-
lidarność” wystąpiła o podwyżki płac dla całej za-
łogi w wysokości 3,70 zł do stawki godzinowej. 
Choć związkowcy od początku deklarowali wolę 
porozumienia i byli otwarci na każdą sensowną 
propozycję ze strony pracodawcy, rozmowy nie 
przyniosły efektu. Rokowania, prowadzone w try-
bie sporu zbiorowego, także spełzły na niczym. 
Dokładnie tak samo zakończyły się kwietniowe 
mediacje z udziałem mediatora.

– Nasz zakład od dawna jest oflagowany. 
Końcem lutego zorganizowaliśmy manifestację, 
by pokazać pracodawcy, jakie są oczekiwania 
i nastroje wśród ludzi. Wszystko na nic. Pod 
koniec kwietnia podjęliśmy decyzję o przepro-
wadzeniu referendum strajkowego. W związku 
z tym wystąpiliśmy do pracodawcy o listę pra-
cowników. Nasz wniosek, zgodny z zapisami 
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
został zignorowany przez dyrekcję spółki. Nie 
pozostało nam nic innego, jak tylko zwrócić 

się do Prokuratury z pismem o możliwości po-
pełnienia przestępstwa – mówi Krzysztof Gaj, 
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Hutchinson Żywiec 2.

Dyrekcja spółki wolała jednak nie czekać na 
werdykt prokuratora. Związkowcy dostali listy 
pracowników i w pierwszej połowie maja prze-
prowadzili referendum. Wzięło w nim udział 
771 pracowników, z których aż 88 procent opo-
wiedziało się za przeprowadzeniem strajku!

– Powiadomiliśmy pracodawcę o wynikach 
referendum, ale znowu nie było żadnego odze-
wu. W tej sytuacji podjęliśmy – zgodnie z wolą 
załogi – decyzję o przeprowadzeniu strajku. 
Zacznie się on w czwartek 26 maja o godzinie 
10.00 – poinformował Krzysztof Gaj.

– Od dawna z uwagą i niepokojem obser-
wujemy sytuację w tej firmie. Niskie płace są 
tam powodem znacznej fluktuacji zatrudnienia. 
Podwyżki na pewno pomogłyby uzdrowić tę 
sytuację, ale pracodawca z uporem unika kon-
struktywnych rozmów. Dla każdego działacza 
związkowego ogłoszenie strajku jest ostatecz-
nością, ale – jak widać – dyrekcja tej firmy nie 
zostawiła załodze innego wyjścia – mówi wice-
przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” 
Andrzej Madyda.

nauCzyCiele z „solidaRnośCi” żądają

odwołać ministRa 
CzaRnKa!

– Czara goryczy się przelała – mówi Ry-
szard Proksa, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność”, która żąda w trybie natychmia-
stowym odwołania Przemysława Czarnka 
z funkcji Ministra Edukacji i Nauki.

 „Minister Edukacji i Nauki Przemy-
sław Czarnek prowadzi od dwóch lat po-
litykę pozorowanego dialogu społecznego, 
która prowadzi do destrukcji systemu edu-
kacji w Polsce oraz degradacji zawodu na-
uczyciela” – piszą w liście do premiera 
Mateusza Morawieckiego przedstawiciele 
KSOiW NSZZ „S”. Przypominają, że „So-
lidarność” wielokrotnie apelowała do rządu 
o merytoryczną debatę o kształcie pol-
skiej oświaty, zwracając jedno-
cześnie uwagę na 
niezrozumiałe, 
kontrowersyj-
ne i szkodliwe, 
zdaniem związ-
kowców, decy-
zje Ministerstwa 
Edukacji i  Na-
uki.

– Sekcja prze-
analizowała okres 
od 2019 roku, kie-
dy podpisaliśmy 
porozumienie, któ-
re niosło nadzieję na 
zmiany systemu wy-
nagradzania nauczycieli. 
Niestety, obecnie sytuacja 
nawet się pogorszyła – prze-
konywał 10 maja podczas kon-
ferencji prasowej Ryszard Proksa.

Nauczyciele zrzeszeni w „Solidarno-
ści” zwracają uwagę, że strona rządowa nie 
odniosła się do zgłaszanej trzy lata temu przez 
nich propozycji, by powiązać wynagrodzenia 
nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem 
w gospodarce narodowej. Na początku 2022 
roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zapro-
ponowało, by od 2024 roku płace nauczy-
cieli wzrastały minimum o połowę wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej w 2022 roku (w stosunku do 
2021 roku).

Ryszard Proksa mówił podczas konferencji 
prasowej, że minister Czarnek oskarżył zwią-
zek o zerwanie dialogu społecznego, choć do 

rządu płynęły sygnały o tym, że „Solidarność” 
chce kontynuować dialog.

Związkowcy przypominają, że mini-
ster Czarnek w czasie ostatniego spotkania 
z przedstawicielami Sekcji wyraził pogląd, że 
„w Polsce jest za dużo nauczycieli”. Tymcza-
sem związkowcy przekonują w liście: „Brak 
działań ze strony MEiN w przedmiocie niedo-
boru nauczycieli może doprowadzić do nieod-
wracalnych szkód w poziomie wykształcenia 
uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć 
na realizację prawa do nauki (art. 70 Konsty-
tucji RP)”.

Ostatnio wprowadzona podwyżka 4,4 
proc. zdaniem przedstawicieli Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „S” uwłacza godno-

ści zawodu nauczyciela, pogłębia 
przepaść pod wzglę-
d e m  w y s o k o ś c i 
wynagrodzenia mię-
dzy nauczycielami 
a przedstawicielami 
innych grup zawodo-
wych, czyniąc zawód 
nauczyciela całkowi-
cie nieatrakcyjnym. 
Ich zdaniem walo-
ryzacja powinna wy-

nosić co najmniej 15 
proc. Ponadto, jak pi-

szą związkowcy, zmia-
na zaburza cały system 

wynagradzania nauczycie-
li i sprawi, że nauczyciele 

z wyższymi kwalifikacjami 
będą mieli podobną wysokość 

płacy, jak pedagodzy rozpoczyna-
jący karierę zawodową.

– Pamiętamy, że hasłem ministra Czarnka 
na początku jego kadencji było podniesienie 
prestiżu zawodu nauczyciela oraz znaczący 
wzrost płacy nauczycieli. Niestety, żadnych 
pozytywnych rozwiązań w tym zakresie się 
nie doczekaliśmy – powiedziała podczas kon-
ferencji rzecznik KSOiW NSZZ „S” Monika 
Ćwiklińska. – Nie ma wśród rządzących, nie 
tylko tego rządu, odwagi do debaty nad pol-
ską edukacją i zmiany w filozofii nauczania. 
Mamy przestarzały system edukacji, a świat 
się zmienia z dnia na dzień. „Solidarność” ma 
bardzo wiele pomysłów. Ale nie ma woli ze 
strony ministerstwa ani rządu, żeby tego głosu 
słuchać – dodaje. (WWW.tySoL.PL)

związKowy zjazd w zaKopanem
W dniach 26 i 27 maja w zakopanem od-
będzie się XXX Krajowy zjazd Delegatów 
NSzz „Solidarność” – najwyższa władza sta-
nowiąca naszego związku.

W obradach weźmie udział trzystu delega-
tów wybranych przez walne zebrania delegatów 
regionów oraz przewodniczący zarządów re-
gionów, przewodniczący rad krajowych sekreta-
riatów branżowych oraz członkowie Prezydium 
KK. Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
będzie tam reprezentować ośmiu delegatów: An-
drzej Biegun (Browar Żywiec), Marek Bogusz 
(przewodniczący Zarządu Regionu), Mirosław 
Brzuśnian (Tauron Dystrybucja Bielsko-Biała), 
Dariusz Dudek (PG Silesia Czechowice-Dzie-

dzice), Krzysztof Jaworski (Grupa Kęty), Pa-
weł Łabuz (Sews Cabind Żywiec), Rafał Tyrała 
(Proseat Bielsko-Biała) i Wanda Stróżyk (FCA 
Poland SA Bielsko-Biała).

polsKo-uKRaińsKi billboaRd
Podbeskidzka „Solidarność” od początku ro-
syjskiej agresji na Ukrainę aktywnie włączyła 
się w akcję pomocy naszym wschodnim sąsia-
dom, w tym zwłaszcza wojennym uchodźcom, 
którzy trafili do Bielska-Białej oraz do związ-
kowych ośrodków w Spale i Jarnołtówku.

Ostatnio trafiły tam zebrane przez „Soli-
darność” rowery i hulajnogi, a wcześniej m.in. 

lodówki, żywność i odzież. Związkowcy poma-
gają też uchodźcom załatwić sprawy urzędowe 
oraz znaleźć zatrudnienie. – To jest oczywiste, 
że pomagamy. Zobowiązuje nas do tego choćby 
już nazwa naszego związku. Święty Jan Paweł 
II mówił nam, że solidarność to „jeden drugiego 
brzemiona noście” – podkreśla przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

Od niedawna w Bielsku-Białej zewnętrz-
ną oznaką polsko-ukra-
ińskiej  sol idarności 
jest okazały billboard, 
umieszczony na budyn-
ku Zarządu Regionu Pod-
beskidzie. Symboliczne 
i wymowne jest to, że au-
torką projektu jest Ukra-
inka, Tatiana Verzunova 
z Krzywego Rogu. Koń-
cem lutego opuściła swój 
dom i z milionami innych 
uchodźców trafiła do Pol-
ski. Dziś mieszka w Biel-
sku-Białej.
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zARzĄD ReGIONU PODBeSKIDzIe 
NSzz „SOLIDARNOŚĆ” 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat tel. 33 812 67 90  
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl

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

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

Dział Prawny tel. 33 812 67 53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIeDzIBY ODDzIAłÓW

Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek 
tel. 609 436 566,  
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21

Koordynator – Joanna Czerwik 
tel. 506 194 984,  
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl

Skoczów, ul. Bielska 18

Koordynator – Michał Marek 
tel. 609 436 566, 
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Sucha Beskidzka

Koordynator – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965, 
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56

Przewodniczący – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965,  
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

sKontaKtuj się z nami
osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy 
proszone są o kontakt z zarządem Regionu Podbeskidzie NSzz „Solidarność” lub jego terenowymi oddziałami. 

spotKanie po 40 lataCh

pomoC z bisKupiego Komitetu
W czwartek 28 kwietnia w Książnicy Be-
skidzkiej w Bielsku-Białej odbyło się wspo-
mnieniowe spotkanie, zorganizowane przez 
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Bia-
łej i podbeskidzką „Solidarność” dla upa-
miętnienia powstania oraz siedmioletniej 
działalności Biskupiego Komitetu Pomocy 
Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-
-Białej.

Wzięli w nim udział m.in. wszyscy żyjący 
członkowie Komitetu: Janusz Frączek, Ka-
zimierz Jagosz, Krzysztof Jonkisz, Elżbieta 
Kralczyńska, Grażyna Nalepa, Alicja Pawlu-
siak, Andrzej Sikora, Wiesława Szcześniak 
i Piotr Witkowski, a także osoby, które były 
represjonowane w latach stanu wojennego 
i korzystały z pomocy Komitetu. Był czas na 
wspomnienia – zarówno tych, którzy nieśli 
pomoc w tamtych trudnych czasach, jak też 
tych, którzy z tego wsparcia wówczas korzy-
stali.

Podczas spotkania zostało zaprezentowane 
wznowione w tym roku wydanie opracowa-
nia „Wobec przemocy i bezprawia. Działal-
ność członków Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Bielsku-Białej w Biskupim Komitecie Po-
mocy Uwięzionym i Internowanym w latach 
1982-1989”.

   
Po ogłoszeniu stanu wojennego grupa człon-

ków Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-
-Białej (którego działalność została zawieszona 
przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego), 
skupiona wokół ks. Józefa Sanaka, proboszcza 
parafii Opatrzności Bożej w Białej, zaczęła or-
ganizować pomoc materialną dla rodzin interno-
wanych i uwięzionych działaczy „Solidarności”. 
Początkowo była to spontaniczna akcja prowa-
dzona w oparciu o zaufanych księży i parafie. 
Oficjalna inauguracja działalności Biskupiego 
Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowa-
nym w Bielsku-Białej nastąpiła 22 marca 1982 
r. Jego siedziba mieściła się przy parafii Opatrz-
ności Bożej, tam też znajdował się magazyn da-
rów napływających z zagranicy.

Głównymi koordynatorami działań Komitetu 
byli Zdzisław Geeffling (prezes zawieszone-
go KIK) i Janina Królikowska, a w jego skład 
wchodzili też: Janusz Frączek, Kazimierz Ja-
gosz, Krzysztof Jonkisz, Elżbieta Kralczyńska, 
Grażyna Nalepa, Alicja Pawlusiak, Andrzej Si-
kora, Wiesława Szcześniak i Piotr Witkowski.

Biskupi Komitet Pomocy działał aż do po-
czątku 1989 roku. Swą pomocą – materialną, 
prawną i medyczną – objął łącznie ponad 150 
rodzin osób represjonowanych. W tamtym cza-
sie było to niezwykle ważne wsparcie.

Członkowie Biskupiego komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej na spotkaniu po czter-
dziestu latach – na zdjęciu od lewej: kazimierz Jagosz, Janusz Frączek, andrzej Sikora, grażyna Nalepa, krzysztof 
Jonkisz, Wiesława Szcześniak, Elżbieta kralczyńska, Piotr Witkowski i alicja Pawlusiak.

niespoKojnie w eleKtRowni
zarząd Regionu Podbeskidzie NSzz „Soli-
darność” z niepokojem obserwuje coraz bar-
dziej napiętą sytuację w spółce Polska Grupa 
energetyczna energia Odnawialna SA Od-
dział zeW Porąbka-Żar.

Brak podwyżek płac dla pracowników, które 
wynikają z zapisów porozumienia kończące-
go spór zbiorowy w 2020 roku, wywołuje nie-
pokój i frustrację wśród załogi oraz prowadzi 
do eskalacji konfliktu. Obserwując wciąż ro-
snąca inflację, a równocześnie znając bardzo 
dobre wyniki finansowe spółki oraz kierując 
się zapisami wspomnianego porozumienia, 
apelujemy do pracodawcy o podjęcie kwestii 

podwyżek płac, których słusznie domaga się 
załoga Oddziału ZEW Porąbka-Żar, reprezen-
towana przez Organizację Zakładową NSZZ 
„Solidarność”.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” zdecydowanie popiera postulaty 
Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w spółce PGE Energia Odnawialna SA Oddział 
ZEW Porąbka-Żar i deklaruje pełne poparcie 
podejmowanych przez nią działań.

Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” z 25 kwietnia 2022 roku w sprawie 
sytuacji w spółce PGE Energia Odnawialna SA Oddział 
ZEW Porąbka-Żar

Czy dojdzie do eskalacji trwającego od dawna konfliktu w zespole Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar? związkowcy 
podkreślają, że teraz wszystko zależy od pracodawcy.
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gminA BEStWinA

aRtUR BENIoWSkI,
wójt gminy Bestwina:

Bestwiński kościół przez stu-
lecia miał duchową siłę jed-
noczenia mieszkańców wokół 
wartości, które wypływały z 
religii, choć nie tylko z nią 
były związane. tu pielęgno-
wano patriotyzm mieszkań-
ców regionu, przywiązanie 
do dziedzictwa przodków, ich 
tradycji, języka, pracowitości.
Świątynia dziś nam o tej kul-
turowej i duchowej spuściźnie 
przypomina. Dobrze, że są ta-
kie miejsca, w których może-
my przypomnieć sobie, skąd 
pochodzimy i kim jesteśmy, 
głęboko przeżyć własną histo-
rię. Co równie ważne, histo-
ryczny i zabytkowy charakter 
obiektu czyni z bestwińskiego 
kościoła ważny punkt na ma-
pie kultury całego regionu.

CzteRy wieKi od KonseKRaCji
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bestwinie wraz z całą parafią obchodził rocznicę 400-lecia konsekracji.

Górująca nad Bestwiną świą-
tynia parafialna dla wierzących 
mieszkańców jest miejscem 
modlitwy i spotkania z Bogiem 
w najważniejszych momentach 
życia. Dla wszystkich – także 
niekatolików – to bezcenny zaby-
tek historyczny, kryjący w swo-

ich murach szesnastowieczne 
malowidła, epitafium Myszkow-
skich i dzwon z 1504 r. 10 maja 
w parafii Wniebowzięcia NMP 
świętowano jubileusz konsekra-
cji kościoła dokonanej w 1622 r. 
przez biskupa Tomasza Obor-
skiego z Krakowa.

Proboszcz ks. Cezary Dul-
ka wraz z parafianami do tej 
doniosłej chwili przygoto-
wywał się od wielu miesię-
cy. Widocznym znakiem są 
postępujące prace konserwa-
torskie, ale nie zabrakło rów-
nież solidnej dawki wiedzy. 
Cykl wykładów historycz-
nych prowadzonych przez 
zaproszonych prelegentów 
ukazał dzieje Bestwiny na tle 
regionu i przybliżył historię 
parafii, szczególnie życiory-
sy księży proboszczów.

Duchowym przeżyciem 
stała się renowacja misji pa-
rafialnych. Niełatwej roli 

głoszenia kazań rekolekcyj-
nych podjął się o. Sławomir 
Zieliński ze Lwowa. To nie 
wszystko, pod kierunkiem 
przewodniczącej Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Be-
stwińskiej Doroty Surowiak 
przygotowano wystawę fo-
tograficzną „Przymierze 
– Źródło Życia”. Parafia wy-
dała poza tym okolicznościo-
wy folder. Dzięki pomocy 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bestwinie uczestnicy jubile-
uszowych uroczystości wysłu-
chali koncertu w wykonaniu 
gminnych grup artystycznych 
– zespołu muzycznego „Dy-

namika” z Bestwiny, zespo-
łu wokalno-instrumentalnego 
„Vocalis” z Janowic oraz Re-
gionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bestwina”.

Uroczystej mszy św. prze-
wodniczył lwowski biskup 
pomocniczy Edward Kawa. 
Razem z nim modlili się 
liczni kapłani, w tym księża 
pochodzący z Bestwiny. Bi-
skup wygłosił homilię i po-
dziękował za zaangażowanie 
w zorganizowanie obchodów. 
Poprosił o modlitwę w intencji 
pokoju na Ukrainie i w Euro-
pie. Na pamiątkę jubileuszu 
przed świątynią zasadzono 

lipę – w ten symboliczny akt 
wspólnie z biskupem Kawą, 
ks. Cezarym Dulką i ojcem 
Zielińskim włączył się wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski. 

SłaWoMIR LEWCzak

pingpongiśCi mistRzami śląsKa
Pingpongiści z Bestwinki zdobyli tytuł 
mistrzów województwa śląskiego.

We wtorek 10 maja w Centrum Widowi-
skowo-Sportowym „Łabędź” w Gliwicach 

odbył się wojewódzki finał Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt 
i Chłopców. Wśród ośmiu zespołów chłop-
ców wystąpiła reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej w Bestwince, w składzie Bartosz 
Hoffmann i Bartosz Maga. Zawody roz-
grywane były w fazie eliminacji w dwóch 
grupach, systemem każdy z każdym. Eki-
pa z Bestwinki po pokonaniu rówieśników 
z Knurowa, Chorzowa i Zawiercia przystą-
piła do pojedynku półfinałowego z drużyną 
z Bytomia, którą gładko pokonała w stosun-
ku 3:0.

W finale, po raz drugi tego dnia, doszło 
do pojedynku z ekipą z Chorzowa i po zacię-
tej walce to reprezentanci Szkoły Podstawo-
wej z Bestwinki mogli świętować zdobycie 
mistrzostwa województwa śląskiego. Tym 
samym zawodnicy Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego The Best, gdzie trenują pod 
okiem Dagmary Sikory, zapisali się złotymi 
zgłoskami w historii sportu szkolnego w gmi-
nie Bestwina. Bowiem to po raz pierwszy 
jej reprezentanci zostali złotymi medalista-
mi Igrzysk Młodzieży Szkolnej Wojewódz-
twa Śląskiego.

Na tym nie koniec, gdyż na początku czerwca 
w Rawie Mazowieckiej odbędą się Mistrzostwa 
Polski, gdzie drużyna z Bestwinki rywalizować 
będzie z 24 zespołami mistrzów i wicemistrzów 
województw z całej Polski. (WF)

pRzygotowania do pRzebudowy

gmina Bestwina przygotowuje się do moderni-
zacji ul. Sportowej w Bestwince.

to ważna ulica, łącząca dwie drogi powiatowe 
– Dworkową i św. Floriana. Dojeżdża i przejeżdża 
nią wiele osób, głównie mieszkańców Bestwinki i 
sąsiedniego kaniowa. – zależało nam, aby w miarę 
możliwości poprawić stan techniczny samej jezdni, 
a przede wszystkim bezpieczeństwo na tej dość wą-
skiej ulicy – wyjaśnia artur Beniowski, wójt gminy 
Bestwina.

Droga ma niewygodne pobocze, dzięki moder-
nizacji zyska wygodny i bezpieczny dla pieszych 

chodnik. Prace przewidują również poprawę no-
śności, a więc wzmocnienie podbudowy. Wzdłuż 
drogi wybudowana zostanie także kanalizacja desz-
czowa, której do tej pory nie było. Jezdnię pokryje 
oczywiście nowy asfalt.

koszt modernizacji odcinka o długości ponad 
1 km przewidziano na 5,4 mln zł, z tego połowę 
wójt pozyskał z rządowego Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Przetarg na realizację 
inwestycji został już ogłoszony, w lipcu powinny 
rozpocząć się prace, które zakończą się jeszcze w 
tym roku.  (łU)

Na pamiątkę jubileuszu przed świątynią ks. Cezary Dulka, o. Sławomir zieliński, biskup Edward kawa i wójt artur 
Beniowski zasadzili lipę.
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Uroczystość zgromadziła wiernych nie tylko z bestwińskiej parafii.

Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotograficzna z dziejów parafii.
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gminA jASiEnicA

pieniądze na wozy 
stRażaCKie

Gmina Jasienica zakupi dwa nowe wozy strażackie dla OSP w Jasienicy i Grodźcu.  

Wójt Janusz Pierzyna odebrał rządowe promesy o łącznej wartości 650 tys. zł.

Przekazanie dwóch pro-
mes odbyło się w poniedzia-
łek 25 kwietnia w katowickiej 
siedzibie Śląskiej Wojewódz-
kiej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej. W uroczy-
stości wzięli udział m.in. wi-
ceminister rodziny i polityki 
społecznej Stanisław Szwed, 
wicewojewoda śląski Robert 
Magdziarz, zastępca komen-
danta głównego Państwowej 
Straży Pożarnej nadbryg. 
Adam Konieczny oraz Śląski 
Komendant Wojewódzki PSP 
nadbryg. Jacek Kleszczewski.

Jak wyjaśnia Janusz Pie-
rzyna, wójt gminy Jasienica, 
a zarazem prezes Gminnego 
Oddziału Związku OSP RP, 
od wielu lat trwa stałe odna-
wianie taboru wozów bojo-
wych jasienickich strażaków. 
– Na terenie gminy działa 12 
jednostek OSP. Druhowie 
z wielkim oddaniem uczestni-
czą w akcjach bojowych, pod-
noszą swoje kwalifikacje. To 
wszystko sprawia, że miesz-
kańcy czują się bezpiecznie. 
Dlatego też ze swej strony 
dbamy, aby strażacy mieli 

nowoczesny sprzęt i mogli 
w pełni wykorzystać swoje 
umiejętności – wyjaśnia wójt.

Wójt obecnie pozyskał 
150 tys. zł dofinansowania ze 
środków Narodowego i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach na za-
kup średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla OSP 
Grodziec. Kolejne 700 tys. zł 
pochodzić będzie z budżetu 
Gminy i Województwa Śląskie-
go. W przypadku OSP Jasienica 
100 tys. zł wsparcia w zakupie 

ciężkiego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego udzielą oba 
Fundusze, z kolei Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji ze środków Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go – 400 tys. zł. Gmina dołoży 
550 tys. zł.

Będą to dwa kolejne nowe 
wozy strażackie zakupione 
dla odnowienia taboru. Przy-
pomnijmy, że do tej pory 
przez ostatnie 4 lata jednost-
ki OSP z gminy Jasienica 
wzbogaciły się o 7 nowych 
wozów strażackich. (UgJ)

bliżej odwieRtów
Firma z Poznania będzie 
tzw. Inżynierem Kontraktu 
podczas realizacji odwier-
tu geotermalnego w Grodź-
cu. Same prace ruszą już 
w przyszłym roku.

Przypomnijmy, wójt Ja-
nusz Pierzyna pozyskał 
blisko 15 mln zł na przepro-
wadzenie odwiertu w poszu-
kiwaniu ciepłych źródeł na 
terenie Grodźca. Nie jest to 
zwykła inwestycja, wymaga 
bardzo specjalistycznej wie-
dzy z zakresu geologii i me-
tod poszukiwawczych, toteż 
inwestora – a więc Gminę Ja-
sienica – będzie wspierał tzw. 
Inżynier Kontraktu, w tym 
wypadku specjalistyczna 
firma z Poznania, wybrana 
w drodze przetargu. – Czyn-
ne źródła geotermalne w ra-
mach Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego staną się pod-
stawą infrastruktury, zarów-
no rekreacyjnych basenów, 
jak i ogrzewania tej części 
naszej gminy. Dzięki temu 
charakter naszych miejsco-
wości zostanie rozszerzony 
o turystykę i rekreację – wy-
jaśnia Janusz Pierzyna.

– Starania o pozyskanie 
źródeł geotermalnych roz-
począłem w 1999 r., gdy 
zleciłem prof. Julianowi Soko-
łowskiemu przeprowadzenie 
analiz na temat wykorzysta-
nia ciepłych źródeł na terenie 
gminy Jasienica. Z opraco-
wania wynikało, że z dużym 
prawdopodobieństwem na 
terenie Grodźca może znaj-
dować się złoże wód geo-

termalnych o największym 
potencjale wykorzystania go-
spodarczego – mówi Janusz 
Pierzyna. – Dlatego w 2004 
r. zakupiliśmy działkę w tym 
rejonie o powierzchni 5,5 
hektara, a w ub.roku wystą-
piliśmy o dofinansowanie – 
dodaje. Projekt „Wykonanie 
otworu poszukiwawczo-roz-
poznawczego wód termalnych 
Jasienica GT-1 w miejsco-
wości Grodziec” uzyskał do-
finansowanie na całość prac 
w wysokości 14 866 786 zł 
z rządowego programu prio-
rytetowego „Udostępnianie 
wód termalnych w Polsce” 
jako jeden z 15 wniosków 
z całej Polski.

Przyznane dofinanso-
wanie umożliwi wykonanie 
otworu poszukiwawczo-roz-
poznawczego wód termal-
nych do głębokości prawie 
2 km. Zakres prac obok 
wierceń obejmuje również 
wykonanie dokumentacji 
hydrogeologicznej na pod-
stawie badań polowych i la-
boratoryjnych, a także opis 
budowy geologicznej oraz 
analizy warunków hydroge-
ologicznych. Dokumentacja 
w kolejnym kroku umożli-
wi starania o zatwierdzenie 
zasobów wód termalnych 
oraz pozwoli na wystąpienie 
o koncesję na eksploatację.

Obecnie po wyborze In-
żyniera Kontraktu zostanie 
przygotowany przetarg na 
same wiercenia, które mają 
ruszyć początkiem przyszłe-
go roku. Prace zostaną zakoń-
czone w 2024 r. (UgJ)

odwierty zostaną wykonane na terenie grodźca.

Fo
to

: m
at

. U
g 

Ja
sie

ni
ca

Kolejne pięć milionów
Blisko 5,22 mln zł wpły-

nie do budżetu Gminy Jasie-
nica ze sprzedaży działki dla 
firmy Teo Logis. To pierw-
sze grunty sprzedane w tym 
roku, ale już 19. działka od 
początku istnienia Jasienic-
kiej Niskoemisyjnej Stre-
fy Ekonomicznej.

Został rozstrzygnięty 
przetarg na sprzedaż działki 
o powierzchni 2,1 hektara. 
Uzyskano cenę 4 243 820,00 
zł netto, a więc 5 219 898,60  

zł brutto. – Cieszy, że zainte-
resowanie gruntami przemy-
słowymi na naszym terenie 
nie słabnie – mówi wójt Ja-
nusz Pierzyna. – Zapewnia 
nam to dodatkowe wielo-
milionowe wpływy, które 
możemy przeznaczać na in-
westycje służące rozwojowi 
naszej gminy. Dlatego w naj-
bliższym czasie będziemy 
tworzyć kolejne tereny in-
westycyjne z myślą o inwe-
storach – dodaje wójt. (UgJ)

Promesy na zakup dwóch samochodów pożarniczych wójt Janusz Pierzyna odebrał podczas uroczystego spotkania w katowickiej siedzibie Śląskiej 
Wojewódzkiej komendy Państwowej Straży Pożarnej. od lewej: prezes oSP Jasienica Sławomir Duźniak, wójt Janusz Pierzyna, wicewojewoda śląski 
Robert Magdziarz, Śląski komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek kleszczewski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej 
nadbryg. adam konieczny oraz prezes oSP grodziec Stanisław Cebulak.
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nowy wóz dla osp iłowniCa
Strażacy z oSP Iłownica w sobotę 7 maja podczas gminnych obchodów 
Dnia Strażaka odebrali nowy wóz bojowy.
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault D16 typu gBa z 
napędem 4x4, określany jako średni samochód ratowniczo-gaśniczy. 
Jest fabrycznie nowy, uterenowiony, z sześcioosobową kabiną. Wypo-
sażony został w moduł gaśniczy, ma zbiornik na wodę o pojemności 
3,5 tys. litrów i osobny zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 
350 litrów. Wyposażony został również w dwuzakresową autopompę 
marki godiva P2a2010 o wysokiej wydajności oraz w działko dachowe.
łączny koszt – 831 726,00 zł. zakup został sfinansowany ze środków:
gminy Jasienica – 381 726, 00 zł,
Marszałka Województwa Śląskiego – 200 000, 00 zł,
komendanta głównego ze środków ubezpieczeniowych – 250 000, 00 zł.

JaNUSz PIERzyNa,
wójt gminy Jasienica:

Strażackie święto było okazją 
do podziękowania druhom ze 
wszystkich jednostek oSP w 
gminie Jasienica. Przez dwa lata 
pandemii nie mieliśmy zbyt wie-
lu okazji, aby dać wyraz naszej 
wdzięczności wobec wszystkich 
druhów, którzy w tym trudnym 
czasie nieśli pomoc nie zważa-
jąc na zagrożenia dla swojego 
zdrowia i życia. którzy mimo 
własnych obowiązków, kosztem 
czasu przeznaczonego dla rodzi-
ny i swoich pasji, gdy tylko zawy-
je syrena, odkładają wszystko na 
bok i jadą na ratunek, często w 
nieznane. Bo nigdy nie wiedzą, 
co ich czeka na miejscu.
Dlatego dziękując druhom mu-
szę podkreślić, że o strażacką 
służbę trzeba stale dbać. trze-
ba dopilnować, aby zawsze byli 
ludzie, którzy są gotowi służyć, 

aby mieli godziwe warunki, aby 
ich poświęcenie mogło zostać 
należycie i w pełni wykorzysta-
ne. tak właśnie podchodzimy do 
tego w naszej gminie: większość 
remiz w ostatnich latach albo 
została postawiona na nowo, 
albo przeszła gruntowną roz-
budowę i modernizację, albo 
czeka to je w najbliższym cza-
sie. Wszystkie są nowocześnie 
wyposażone, większość ma też 
nowe i nowoczesne wozy bojo-
we. W ostatnich czterech latach 
gminne straże wzbogaciły się o 
siedem pojazdów ratowniczo-
-gaśniczych, zakupionych dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu 
i przy wsparciu pieniędzy z bu-
dżetu gminy. Dzięki dobremu 
wyposażeniu i ciągłemu pod-
noszeniu własnych kwalifikacji 
strażacy reagują bardzo szybko 
na zdarzenia, a tym samym nie 
dopuszczają do rozprzestrzenia-
nia się zagrożenia.
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gminA jAWorzE

302  
uczestników

stanęło na starcie Rodzinnego Rajdu Rowerowego w 
jaworzu. to rekordowa liczba w długoletniej historii 
imprezy.
Od wczesnych godzin porannych w sobotę 14 maja 
w biurze Ośrodka promocji Gminy gromadziły się 
osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie. Dopisała 
pogoda, więc na start spod amfiteatru zdecydowało 
się sporo jaworzańskich rodzin ze swoimi pociecha-
mi. po zaliczeniu przygotowanej trasy powrócono w 
okolice amfiteatru, gdzie przy równie imponującej 
frekwencji odbył się wypełniony atrakcjami szkolny 
piknik, zorganizowany przez nauczycieli, rodziców i 
młodzież ze szkoły podstawowej nr 1 w jaworzu. (m)

gmina w liCzbaCh

uRoCzysty 3 maja

Władze samorządowe Ja-
worza z wójtem Radosławem 
Ostałkiewiczem na czele oraz 
delegacje działających na te-
renie gminy instytucji i orga-
nizacji pozarządowych wzięły 
udział w obchodach upamięt-
niających uchwalenie Konsty-
tucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła się 
wymarszem spod Domu Stra-
żaka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jaworzu. Złożono 
następnie kwiaty na cmenta-
rzach ewangelicko-augsbur-
skim oraz parafii Opatrzności 
Bożej, a w samo południe od-
prawiono mszę świętą konce-
lebrowaną w intencji Ojczyzny 
oraz jaworzańskich strażaków.

Po jej zakończeniu licz-
nie zgromadzeni przeszli 
pod pomnik Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Tu w swoim 
przemówieniu wójt Radosław 
Ostałkiewicz odniósł się do 
trudnej rzeczywistości, w któ-

rej przyszło obecnie funkcjo-
nować, już po najcięższym 
czasie pandemii, a w dobie 
tragicznej wojny toczącej się 
na Ukrainie. – Dziękuję za za-
angażowanie i wielkie serca, 
jakie pokazaliście pomagając, 
niewezwani przez nikogo, tyl-
ko przez własną odpowiedzial-
ność i otwartość na drugiego 
człowieka – podkreślił wójt.

Kończąc uroczystości trze-
ciomajowe, po złożeniu przez 
wszystkie delegacje wiązanek 
kwiatów, oficjalny korowód 
przy akompaniamencie Orkie-
stry Dętej „Glorietta” udał się 
do Domu Strażaka, gdzie od-
były się obchody przypadają-
cego na 4 maja Dnia Strażaka. 
Była to odpowiednia okazja, 
aby wręczyć odznaczenia 
w postaci dodatków dla dzie-
więciu strażaków z Jaworza, 
którzy zaliczyli co najmniej 
25-letnią służbę przy akcjach 
pożarniczych. (RED)

budżet atRaKCyjnyCh 
pRojeKtów

Mieszkańcy gminy Jaworze zdecydowali, które projekty otrzymają dofinansowanie w ramach 

rekordowej pod względem przeznaczonych środków edycji budżetu obywatelskiego.

Powrót inicjatywy angażu-
jącej samych mieszkańców Ja-
worza w realizowanie działań 
na rzecz lokalnej społeczności 
okazał się już na etapie przy-
gotowania wniosków bardzo 
udany. Nie zabrakło grup, or-
ganizacji i stowarzyszeń, które 
zdecydowały się na zgłosze-
nie ciekawych przedsięwzięć 
w ramach budżetu obywatel-
skiego, te następnie poddano 
głosowaniu. I w tym przy-
padku zainteresowanie było 
spore, a łączna liczba ponad 
tysiąca głosów – zarówno oso-
biście, jak i elektronicznie – 
to potwierdza.

Na budżet  obywatel-
ski, z którego w dwóch po-
przednich latach ostatecznie 
zrezygnowano w niepew-
nej sytuacji pandemicznej, 
wygospodarowano teraz re-
kordową pulę 300 tys. zł. 

Przyjęto zarazem kluczowe 
założenie przeznaczenia co 
najmniej 200 tys. zł na po-
mysły inwestycyjne, resztę 
– na tzw. projekty miękkie, 
a więc przewidujące orga-
nizację jakiegoś wydarzenia 

czy podniesienie kwalifikacji. 
Co istotne, wszystkie projek-
ty zrealizowane będą jeszcze 
w tym roku.

W pierwszej kolejności 
wyłoniono do dofinansowa-
nia projekty nieinwestycyj-
ne. Mieszkańcy zdecydowali, 
że w Jaworzu odbędą się in-
tegracyjne warsztaty i spo-
tkania z grami planszowymi 
oraz komputerowymi, szko-
lenie z zakresu pierwszej 
pomocy, festiwal młodzie-
ży, wszechstronne zajęcia 
dla słuchaczy Jaworzań-
skiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku oraz oryginalny 
zlot miłośników fantastyki. 
Z kolei wśród działań inwe-
stycyjnych (wymienionych 
w ramce obok) przeważają 

te, które poprawią warunki 
do edukacji dzieci w placów-
kach oświatowych na terenie 
Jaworza. (Ma)

diamentowe 
i złote gody
Medale i kwiaty, ale przede wszystkim 
szczere gratulacje i życzenia usłyszeli mał-
żonkowie, którym „Pod Harendą” święto-
wać przyszło jubileusz 50 i 60 lat pożycia.

Na uroczystość zaproszonych zosta-
ło 17 par z Jaworza. Miłym akcentem dla 
małżonków było wręczenie im przez wójta 
Radosława Ostałkiewicza medali „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”, nadanych 
przez Prezydenta RP. – Swoją wytrwałością 
w związku małżeńskim udowodniliście, 
jak ważne są chwile wypełnione miłością 
i spędzone razem na wspólnej drodze ży-
cia – zwrócił się do jubilatów wójt gmi-
ny Jaworze.

Złote Gody, a więc dokładnie 50-let-
ni staż małżeński, świętowali: Ewa 
i Zdzisław Barzyccy, Lucyna i Bog-
dan Dąbrowscy, Grażyna i Kazimierz 
Głowaccy, Urszula i Jan Kaweccy, Ma-
ria i Jerzy Kobielowie, Irena i Adam 

Krzempkowie, Krystyna i Jan Niziowie, 
Alina i Jan Pyszowie, Zofia i Jerzy Ru-
sinowie, Małgorzata i Henryk Szemi-
kowie, Ewa i Henryk Szimkowie oraz 
Elżbieta i Włodzimierz Żakowie. Z racji 
jeszcze bardziej okazałych Diamento-
wych Godów uhonorowani zostali: Teo-
fila i Bolesław Bąkowie, Emilia i Stefan 
Gruszczykowie, Anna i Zygmunt Liro-
wie, Joanna i Eugeniusz Osikowie, Ja-
dwiga i Mirosław Stachowiakowie oraz 
Erika i Edward Środowie.

Dostojnym małżonkom, z kwiata-
mi, upominkami i wyrazami uznania, 
gratulowali podczas ich święta także 
zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędz-
ka i przewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Putek. Wszyscy zebrani wy-
słuchali minirecitalu Joanny Korpie-
li-Jatkowskiej, absolwentki Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Mu-
zycznej w Łodzi, uczestniczki wielu 
krajowych i międzynarodowych festi-
wali. (M)
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Projekty inwestycyjne wybrane w drodze głosowania w ramach „Bu-
dżetu obywatelskiego dla Jaworza”:

 Bezpieczny i atrakcyjny ogród przedszkolny – zakup i montaż urzą-
dzenia ogrodowego „statku z panelem edukacyjnym” wraz z pracami 
towarzyszącymi na placu zabaw Publicznego Przedszkola Samorzą-
dowego Nr 2, wartość 74 684,59 zł
 Słonecznie, ale bezpiecznie – wykonanie wiaty zacieniającej miej-
sce odpoczynku uczniów na boisku szkolnym przyległym do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Jaworzu, wartość 75 tys. zł
 Modernizacja i doposażenie miejsca piknikowego oraz dostosowanie 
pomieszczenia socjalnego przez gkS Czarni Jaworze, wartość 57 160 zł
  Nowoczesna Edukacja Przedszkolaka z monitorem interaktywnym 
– dwa urządzenia w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1, 
wartość 16 900 zł
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Przedszkole Publiczne nr 1 wkrótce zakupi monitory interaktywne, co 
pozwoli poszerzyć ofertę ciekawych i rozwijających zajęć.
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RaDoSłaW 
oStałkIEWICz, 
wójt gminy Jaworze:
Budżet obywatelski wprowa-
dziliśmy jako jedna z pierw-
szych gmin w skali kraju, bo 
dostrzegaliśmy spore zaanga-
żowanie mieszkańców Jaworza 
w funkcjonowanie swojej „ma-
łej ojczyzny”. ta zachęta do re-
alizowania własnych pomysłów 
okazała się doskonałym rozwią-
zaniem. Sporo wartościowych 
przedsięwzięć udało się już 
wdrożyć, co istotne zgodnie 
z wolą jaworzan, przy okazji 
skutecznie integrując naszą 
lokalną społeczność. zamie-
rzamy ten trend kontynuować, 
a coraz większa pula środków, 
o których przeznaczeniu de-
cydują właśnie mieszkańcy, z 
całą pewnością nie zostanie 
zmarnowana.
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gminA Szczyrk

zlot w towaRzystwie motoCyKli
Widowiskowe otwarcie Śląskiego Sezonu Motocyklowego Beskidy 2022 zagościło końcem kwietnia do Szczyrku. Przy okazji tego wydarzenia odbył się zlot 

mieszkańców miasta, którzy tłumnie wybrali się w góry.

Już od wczesnych godzin 
porannych w sobotę 23 kwiet-
nia atrakcji przygotowanych 
tak naprawdę na cały week-
end było pod dostatkiem. Na 
parkingu przy dolnej stacji 
gondolowej Szczyrk Mounta-
in Resort otwarte zostało mia-
steczko motocyklowe, gdzie 
na stoiskach promocyjnych 
prezentowano m.in. nowinki 
sprzętowe, oryginalne ubrania 

czy rozmaite akcesoria z mo-
tocyklami związane. Zwiedza-
jącym towarzyszyła muzyka, 
przeprowadzano również kon-
kursy i pokazy ratownictwa 
medycznego. Ogromne zacie-
kawienie wzbudził przejazd 
parady motocyklowej na trasie 
z amfiteatru Skalite pod gon-
dolę.

W restauracji Kuflonka 
na Hali Skrzyczeńskiej przez 

kilka godzin z udziałem zna-
mienitych gości trwała od 
sobotniego południa konfe-
rencja „Beskidy jako atrak-
cyjna destynacja turystyki 
motorowej”. Podkreślono, że 
Szczyrk jest miejscem otwar-
tym dla miłośników motocy-
kli, rzecz jasna właśnie w tej 
nikomu nieprzeszkadzającej 
wersji turystycznej. Nazajutrz 
odbyło się nabożeństwo w Pa-

rafii Ewangelickiej w Szczyr-
ku Salmopolu, nawiązujące do 
kultywowanej od lat w mieście 
tradycji hucznego rozpoczyna-
nia sezonu motocyklowego.

Uczestnicy imprezy mieli 
w tych dniach możliwość bez-
płatnego wjazdu koleją gondo-
lową na Halę Skrzyczeńską, 
na co przy słonecznej pogo-
dzie chętnie się decydowa-
li. Z zaproszenia burmistrza 
miasta Antoniego Byrdego na 
zlot mieszkańców skorzystało 
niemal tysiąc szczyrkowian, 
co wymownie świadczy o po-
trzebie tego rodzaju przedsię-
wzięć. Na wszystkich czekały 

animacje góralskie, gry i zaba-
wy z nagrodami, pyszna domo-
wa grochówka i koncert kapeli 
góralskiej. Była to też okazja 
do integracji z Ukraińcami, 
którzy przebywają w Szczyr-
ku. Wielu z nich przybyło na 
zlot, przez co mogli spędzić 
przyjemnie czas i dobrze po-
czuć się wśród szczyrkowian.

Organizatorem wydarze-
nia było Miasto Szczyrk przy 
współpracy z Szczyrk Moun-
tain Resort. Prócz burmistrza 
Antoniego Byrdego patronat 
nad nim objęli: marszałek wo-
jewództwa śląskiego Jakub 
Chełstowski, starosta powia-

tu bielskiego Andrzej Płonka 
i prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski. (M)

oświetlenie już jest

ku końcowi zbliżają się szeroko zakrojone prace ujęte w pierwszym 
etapie budowy centrum przesiadkowego przy wjeździe do Szczyrku.

Już nie tylko za dnia cały teren w Skalitem, na którym umiejscowio-
ne jest centrum, prezentuje się coraz bardziej okazale. zapewniają to 
postawione słupy oświetleniowe, które dają światło oszczędne, ale też 
na tyle wyraźne, aby budynek i jego okolice były odpowiednio widoczne 
po zmroku.

aktualnie postępują zwłaszcza prace związane z samym budynkiem 
centrum – poczekalnią, jej niezbędnym zapleczem socjalnym oraz sta-
nowiskiem informacji turystycznej. Przygotowywane są również dwie 
stacje ładowania samochodów elektrycznych, specjalna przestrzeń na 
serwis rowerowy, trwa także zagospodarowanie parkingu na około 
120 miejsc postojowych.

Równocześnie burmistrz miasta antoni Byrdy zabiega o to, aby 
zwiększyć finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Do tej 
pory samorząd pozyskał niespełna 1,5 mln zł z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego, sam tylko pierwszy etap pochłonie 
4,3 mln zł. (Ma)

wiata funKCjonalna
To kolejny etap zagospodarowania tu-
rystycznego rejonu Soliska w Szczyrku. 
Jako część transgranicznego projektu 
powstaje tu wiata rekreacyjna.

– Podjęliśmy wcześniej inwestycje, 
które doprowadziły do utwardzenia zatoki 
autobusowej i miejsca przystanku. Wyko-
nany został również nieopodal plac zabaw. 
Teraz przyszła pora na wiatę, która służyć 
będzie zarówno odwiedzającym Szczyrk 

turystom, jak i naszym mieszkańcom – 
mówi burmistrz Antoni Byrdy.

Jednokondygnacyjna wiata wkrótce bę-
dzie gotowa. Jej kubatura to 80 m sześc., 
wysokość maksymalna wynosi 4,15 m, 
a dach dwuspadowy ma kąt nachylenia 
45 stopni. Z myślą o mniej sprzyjającej 
aurze przestrzeń wewnątrz wiaty osłonięta 
będzie ścianami z paneli złożonych z po-
ziomych listw drewnianych. Swoją for-
mą, gabarytami i materiałami nawiązuje 

do tradycyjnej zabudowy Szczyrku, do-
brze komponując się z okolicznym krajo-
brazem. Sama wiata to nie wszystko. Jej 
pobliże zostanie oświetlone i zagospoda-
rowane w tereny zielone, m.in. krzewy 
i drzewka. Staną tu również stojaki na 
rowery i ławki parkowe, zaś przed wiatą 
ulokowany zostanie wykonany z drewna 
totem informacyjny.

Z wiaty już po jej powstaniu będzie 
można wejść na szlaki turystyczne. To 
podstawowa funkcja obiektu, którą wła-
śnie przewiduje realizacja inwestycji 
w projekcie „Beskidy! Kochaj, szanuj, do-
ceniaj!”, współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Sło-
wacja 2014-2020.

W dalszej perspektywie inicjaty-
wa o zasięgu ponadlokalnym zakłada 
organizację w tym miejscu wydarzeń 
o charakterze integracyjnym, również 
z gośćmi ze Słowacji. Młodzież ze szkół 
w Szczyrku uczestniczyć będzie nato-
miast choćby w piknikach ekologicz-
nych. Co istotne, z zupełnie nowej wiaty 
na Solisku skorzystają także na co dzień 
te osoby, które będą chciały schronić się 
pod nią bądź odpocząć w oczekiwaniu 
na przyjazd autobusu. (M)
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aNtoNI ByRDy,
burmistrz Szczyrku:

W tym roku sezon motocyklo-
wy przywitaliśmy w Szczyrku z 
wielką pompą i dobrze, że tak 
się stało, bo ostatnie długie 
miesiące pandemii możliwości 
organizowania wspólnych im-
prez mocno ograniczały. Wy-
darzenie połączone ze zlotem 
mieszkańców miasta i naszych 
przyjaciół z Ukrainy przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania.
to wartościowa inicjatywa z 
punktu widzenia lokalnej spo-
łeczności Szczyrku, ale i tury-
styki motocyklowej, na którą 
pozostajemy otwarci. zamie-
rzamy więc kontynuować ją w 
przyszłości w zbliżonej formule.
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gminA WilAmoWicE

wspólna zabawa na śmieRgustaCh
Ostatni majowy weekend upłynie pod znakiem atrakcji, głównie muzycznych i artystycznych, jakie niesie ze sobą  

tegoroczna edycja „Wilamowskich Śmiergustów” organizowana na stadionie w Wilamowicach.

leKKoatletyCzne zmagania
Szkoły z Hecznarowic, Starej 
Wsi i Wilamowic wystawiły 
swoje reprezentacje do dru-
żynowych zawodów lekko-
atletycznych o mistrzostwo 
gminy w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej.

Zawody przeprowadzone 
końcem kwietnia rozpoczęły 
się na stadionie w Hecznaro-

wicach, gdzie biegano na dy-
stansach 1000 i 300 metrów, po 
czym odbył się konkurs rzutu 
oszczepem. Następnie uczest-
nicy przejechali do Wilamo-
wic, gdzie na tartanowej bieżni 
rozegrano sprinty na 100 m. 
Rzutnia na obiekcie posłużyła 
do konkurencji pchnięcia kulą, 
a całe mistrzostwa zwieńczył 
skok w dal.

Pod uwagę do punktacji koń-
cowej brano najlepsze wyniki 
uczniów danej placówki, po ich 
zsumowaniu zwycięską druży-
ną okazała się wystawiona przez 
Szkołę Podstawową z Wilamo-
wic, która uzyskała dzięki temu 
promocję na szczebel powiato-
wy. Kolejne miejsca w gminie 
przypadły młodym lekkoatletom 
z Hecznarowic i Starej Wsi. (Ra)

paRKing oboK szKoły
Nabierają tempa prace 
związane z budową par-
kingu i zatoki autobusowej 
przy zespole Szkół w Wila-
mowicach.

Zakres inwestycji, rozpo-
czętej po zawarciu w mar-
cu umowy z wykonawcą od 
prac ziemnych i komplek-
sowego przygotowania tere-
nu, obejmuje utworzenie 70 
miejsc parkingowych i do-
datkowo trzech przeznaczo-
nych wyłącznie dla osób 
niepełnosprawnych. W bez-
pośrednim sąsiedztwie pla-
cówki powstaje również 
wygodna zatoka autobusowa, 
a cały teren zagospodarowa-
ny łącznie z ciągami pieszymi 
wraz z montażem oświetle-
nia ulicznego.

Realizacja zadania pozwo-
li ponadto na stworzenie zu-
pełnie nowego połączenia ze 
szkołą. Tyczy się to nie tylko 
samego dojścia do placówki, 
ale i drogi pożarowej na wypa-
dek wystąpienia jakichkolwiek 
zagrożeń w mniej dostępnych 
dotąd częściach budynku.

Planując inwestycję Gmi-
na dołożyła wszelkich starań, 
aby jej przeprowadzenie po-
prawiło komfort, jak i bezpie-
czeństwo w ruchliwej części 
centrum Wilamowic, w szcze-
gólności uczniów Zespołu 
Szkół. – Niewielki parking 
przed szkołą tak naprawdę już 
dawno przestał wystarczać. 
Poza tym zatrzymywanie się 
autobusu szkolnego nie było 
idealnym komunikacyjnie 
rozwiązaniem. Teraz to się 
zmieni, a miejsca parkingowe 
bardzo się przydadzą – mówi 
burmistrz Marian Trela.

Wartość tego zadania to 
1,35 mln zł, w całości finan-
sowanie zapewnione zostało 

z budżetu Gminy Wilamowi-
ce. Finisz prac przewidziano 
na jesień.

Dodać warto, że inwesty-
cja to tym bardziej istotna, 
iż wkrótce planowane jest 
rozpoczęcie rewitalizacji za-
bytkowego Rynku w Wila-
mowicach, na którą Gmina 
pozyskała środki rzędu 11 
mln zł z Polskiego Ładu. Ak-
tualnie trwają procedury prze-
targowe, niezwłocznie po ich 
zakończeniu ruszą pierwsze 
prace. Duży parking w bez-
pośrednim sąsiedztwie rynku 
pozwoli ograniczyć obecność 
aut w centrum, dając więcej 
przestrzeni dla terenów zie-
leni i rekreacji. (M)

współpRaCa 
euRopejsKa ponownie 

dofinansowana  
z pRogRamu euRopa  

dla obywateli

W dniach 27-30.05.2022, podczas imprezy 
„Wilamowskie Śmiergusty” realizowany 
będzie projekt pn. „Solidarni w Part-
nerstwie: społeczna i międzykulturowa 
współpraca – kluczem do europejskiej 
solidarności” przez gminę Wilamowice.
Uczestnicy projektu wezmą udział w 
dyskusjach, debatach, warsztatach i 
wydarzeniach artystycznych. Poprzez 
wspólne działania uczestników z różnych 
środowisk kulturowych, etnicznych i re-
ligijnych nastąpi integracja uczestników 
projektu z lokalną społecznością. Partne-
rami projektu będą miasta partnerskie z 
Czech, Słowacji, Węgier oraz Chorwacji, a 
gościnnie w projekcie uczestniczyć będą 
przedstawiciele Mołdawii i Ukrainy.

Program „Wilamowskich Śmiergustów 2022” (stadion LkS Wilamowiczanka w Wilamowicach):
SoBota – 28 maja
17:00 – Występ grupy „kurtynka” oraz Dziecięcego  
                 teatrzyku Lalkowego „Wiluś”
                 koncert reprezentacyjnej orkiestry Dętej  
                 gminy Wilamowice
                 Występ mażoretek „Nemezis”
19:00 – koncert zespołu  
                „Pociąg Rock’n’Rolla”
21:00-1:00 – Festyn z zespołem „Desperado”

NIEDzIELa – 29 maja
15:00 – koncert Młodzieżowej orkiestry Dętej oSP Pisarzowice
                 Występ zespołu Regionalnego „Echo” z Hecznarowic
                  Występ zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”
                  Występ zespołu Regionalnego „Dankowianie”
                  Występ mażoretek „gracja”
                  koncert zespołu „Nafest Band” z Czech
                  koncert wirtuoza akordeonu Janusza korczyka
21:00 – gwiazda wieczoru Szymon Wydra z zespołem „Carpe Diem”
22:00 – Pokaz sztucznych ogni

Drużyny chłopców startujące w gminnych mistrzostwach lekkoatletycznych zmierzyć się musiały m.in. w konkurencji 
skoku w dal.
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Występy zespołów regionalnych, które na terenie gminy Wilamowice niezmiennie prężnie 
działają, to już stały element plenerowych wydarzeń.
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Działanie realizowane w ramach projektu „SoliDarni w partnerStwie: Społeczna 
i mięDzykulturowa wSpółpraca – kluczem Do europejSkiej SoliDarności”

Już sobotni wieczór 28 maja bę-
dzie pełen wrażeń, o które zadbają 
m.in. dzieci z teatrzyku lalkowego 
„Wiluś” czy mażoretki „Nemezis”. 
Na godzinę 19 zaplanowano koncert 
zespołu „Pociąg Rock’n’Roll”, a po 
nim do wspólnej festynowej zabawy 
zaprosi zespół „Desperado”.

„Wilamowskie Śmiergusty” 
w niedzielę 29 maja rozpoczną się 
koncertami od godz. 15. Zaprezen-
tują się m.in. zespoły regionalne 
z Hecznarowic, Pisarzowic i Dan-
kowic, mażoretki „Gracji”, a także 
gościnnie „Nafest Band” z Czech. 

Gwiazdą wieczoru będzie Szymon 
Wydra z zespołem „Carpe Diem”. 
Okołogodzinny występ zakoń-
czy widowiskowy pokaz sztucz-
nych ogni.

Tegoroczna edycja wydarzenia to 
także szereg dodatkowych atrakcji, 
jak wesołe miasteczko, eksplozja 
kolorów holi czy rozmaite stoiska 
z zabawami i animacjami. Nie za-
braknie bogatego wyboru potraw 
z grilla, swoje kulinarne umiejęt-
ności zademonstrują panie z KGW 
Wilamowice, przewidziano ponadto 
degustację potraw ukraińskich. (M)

MaRIaN tRELa,
burmistrz Wilamowic:

„Wilamowskie Śmiergusty” to tradycja, 
którą w naszej gminie staramy się kulty-
wować, organizując imprezę atrakcyjną 
dla osób w różnym wieku. Wydarzenie 
tegoroczne także ma na tyle ciekawy pro-
gram, że zainteresuje mieszkańców nie 
tylko naszych sołectw, ale całego regionu.
Jednak będzie to przede wszystkim oka-
zja, aby spotkać się w nieco większym 
gronie i spędzić wspólnie czas w przy-
jemnej atmosferze. Doskonale wszyscy 
wiemy, jak w okresie pandemii tego nam 
brakowało. zapraszam więc całe rodziny, 
aby przy – mam taką nadzieję – sprzy-
jającej aurze choć na chwilę zajrzeć do 
Wilamowic.
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dRzewKa i Kwiaty za suRowCe
Wiosenną porą powró-
ciła akcja „Drzewko za 
surowce”. O sukcesie jej ko-
lejnej edycji dobitnie świad-
czą liczby.

Łącznie 4 tony i 260 kg 
makulatury, 1 tona i 640 kg 
szkła, 160 kg puszek oraz 
52 kg butelek plastikowych 
– tak ogromne ilości surow-
ców zebrano w trakcie kilku 
godzin w sobotę 7 maja na 
terenie przy jednym z biel-
skich centrów handlowych. 
Każdy, kto zdecydował się 
na oddanie określonej licz-
by odpadów, mógł liczyć na 
sadzonkę. W sumie drzewek 
i kwiatów rozdano niemal 
10 tys.

Organizacji akcji już od 
15 lat podejmuje się Fun-
dacja Ekologiczna „Arka” 
z Bielska-Białej, która w tym 
okresie rozdała ponad 100 
tys. sadzonek. Przyczyniły 
się one do powstania kolej-
nych terenów zielonych, nie 
tylko w samym mieście, bo 

i również w gminach znaj-
dujących się w pobliżu. – 
Zielone enklawy są nam 
wszystkim bardzo potrzebne. 
To inicjatywa, która niewąt-
pliwie sprzyja temu, że żyje 
się lepiej i zdrowiej – zapew-
niają przedstawiciele „Arki”.

Z racji niesłabnącej po-
pularności przedsięwzięcia 
wkrótce zostanie ono zorga-

nizowane w innym miejscu. 
W sobotę 28 maja w godzi-
nach od 10 do 15 surowce 
wtórne oddać będzie moż-
na w na placu św. Jakuba 
w Szczyrku. Zbiórce z tra-
dycyjną wymianą makulatu-
ry, aluminium bądź szkła na 
sadzonki towarzyszyć będą 
bezpłatne zabawy edukacyj-
ne dla całych rodzin. (Ma)

spRzątanie pieszo i z KajaKa
Niezwykle pożyteczną i cen-
ną inicjatywą wykazała się 
jedna z miejscowych firm 
z Kaniowa w gminie Bestwi-
na. Pasjonaci spływów ka-
jakowych zaprosili 7 maja 
wszystkich chętnych do 
sprzątania przepływającej 
tu Wisły i jej brzegów. Dzię-
ki pomocy Gminy Bestwina 
i osób, które odpowiedziały 
na apel organizatorów, majo-
wą sobotę spędzono w sposób 
pożyteczny i przyjemny.

W okolicach Parku Tech-
niki Lotniczej Wisła łączy 
się z wpadającą do niej Biał-
ką. Toteż łatwo o różnego 
rodzaju zanieczyszczenia 
w tym newralgicznym miej-
scu i w jego okolicach. Do 
pomocy włączyła się inna 
firma, która dostarczyła dla 
każdego rękawiczki. Łącznie 
w wydarzeniu wzięły udział 
24 osoby, 7 osób sprzątało 
z kajaków, a reszta z brzegu. 
Zaangażowali się nawet naj-

młodsi – każdy wziął worki, 
rękawiczki i zbierał śmieci, 
których okazało się być bar-
dzo dużo.

Było to już drugie sprzą-
tanie Wisły organizowa-
ne przez przedsiębiorstwo. 
Gmina Bestwina zaopatrzyła 
uczestników akcji w worki, 
podstawione zostały dwa kon-
tenery przy rzece, a na koniec, 
już po zakończeniu sprzątania, 
była okazja, aby odpocząć przy 
grillu. (UgB)

żubR w KonKuRsie plastyCznym
Nadleśnictwo Kobiór ogłasza kon-
kurs plastyczny dla uczniów szkół 
podstawowych „Żubr brodacz sę-
dziwy, lasów władca”.

To właśnie na terenie tego Nadle-
śnictwa znajduje się w Jankowicach 
Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji 
Leśnej, zaś w samej Pszczynie w spe-
cjalnej zagrodzie można również podzi-
wiać żubry. Nic więc dziwnego, że te 
wspaniałe zwierzęta są symbolem całe-
go regionu, słynącego ze swych lasów.

Dlatego Nadleśnictwo Kobiór za-
prasza do udziału w konkursie pla-
stycznym. Wystarczy uruchomić trochę 
wyobraźni i przenieść swoje pomysły 
na arkusz A4. Organizatorzy nie ogra-
niczają używanych technik plastycz-
nych – byleby żubr był bohaterem tej 
artystycznej opowieści. Można malo-
wać, rysować albo wykonać pracę gra-
ficzną bądź ceramiczną. Kto lubi kolaż 
i techniki mieszane, będzie miał rów-
nież pole do popisu. Ołówkiem, kredką, 
farbami. A może wyklejanką?

Do udziału w konkursie Nadle-
śnictwo zaprasza uczniów szkół pod-

stawowych (w dwóch kategoriach: 
klasy 1-4 oraz 5-8) miast i gmin, któ-
re znajdują się w zasięgu terytorial-
nym Nadleśnictwa Kobiór: Tychy, 
Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna, Miko-
łów, gmin powiatu pszczyńskiego: 
Miedźna, Suszec, Pawłowice, Kobiór, 
Goczałkowice-Zdrój, gmin powia-
tu bieruńsko-lędzińskiego: Bieruń, 
Bojszowy oraz gmin powiatu miko-
łowskiego: Orzesze, Łaziska Górne, 
Wyry i Ornontowice.

Termin nadsyłania prac mija 3 
czerwca, ogłoszenie wyników nastąpi 
7 czerwca, a uroczyste uhonorowanie 
osób nagrodzonych i wyróżnionych 
odbędzie się 11 czerwca podczas 
obchodów Dnia Żubra na terenie 
Ośrodka Hodowli Żubrów i Eduka-
cji Leśnej w Jankowicach.

Regulamin konkursu wraz z za-
łącznikami można pobrać ze strony 
Nadleśnictwa Kobiór: kobior.kato-
wice.lasy.gov.pl. (JD)

modeRnizaCji Kotłów  
Ciąg dalszy
Ruszył kolejny już nabór wnio-
sków dla osób zainteresowanych 
uzyskaniem dofinansowania kosz-
tów modernizacji źródeł ciepła 
w budynkach na terenie gminy Wi-
lamowice.

Wymiana nieekologicznych 
i niskosprawnych węglowych źródeł 
ciepła lub gazowych starszych niż 10 
lat na wysokowydajne i ekologiczne 
gazowe urządzenia grzewcze, kotły 
na pellet lub pompy ciepła – to cel 
nadrzędny programu, który Gmina 
Wilamowice z powodzeniem konty-
nuuje. – Zainteresowanie wciąż jest 
spore i dobrze, że taką tendencję ob-
serwujemy, bo świadczy ona również 
o rosnącej świadomości ekologicznej 
naszych mieszkańców – przyznaje 
Marian Trela, burmistrz Wilamowic.

Dotacje w tegorocznej puli wy-
noszą 40 procent kosztów kwalifi-
kowanych, jednak nie więcej niż 3,5 
tys. zł na jeden budynek mieszkalny. 

Koszty, o których mowa obejmują 
zarówno demontaż starego źródła 
ciepła, jak i zakup oraz montaż no-
wego wraz z niezbędną aparaturą 
towarzyszącą. Środki przyznawa-
ne będą mieszkańcom według ko-
lejności składania wniosków, aż do 
wyczerpania pieniędzy zabezpieczo-
nych na ten cel w planie wydatków 
budżetu Gminy. Wnioski te podle-
gać będą każdorazowo weryfikacji 
w zakresie spełniania wymagań for-
malnych określonych w regulami-
nie programu.

W tym roku przewidziano dofi-
nansowanie łącznie 120 inwestycji, 
termin naboru wniosków upływa 30 
września br. Istotne jest to, że przy-
stąpienie do gminnego programu 
nie ogranicza możliwości pozyska-
nia innych dodatkowych środków na 
modernizację źródeł ciepła z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. (Ug/M)
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aKtywny światowy dzień ziemi
Szereg wartościowych z ekologicznego punktu widzenia przedsięwzięć zorganizowanych zostało w regionie Ziemi Bielskiej w związku z obchodzonym  

22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi.

CzeKi w CzteReCh KategoRiaCh
zielone Czeki o wartości 10 
tys. zł, specjalne statuetki 
i dyplomy honorowe czekają 
na laureatów corocznego kon-
kursu organizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. zgło-
szenia w nim przyjmowane są 
do 30 czerwca.

Istotą konkursu jest nagra-
dzanie osób i samorządów, 

które w szczególny sposób 
przyczyniają się do działań 
mających na celu szeroko poj-
mowaną ochronę środowiska. 
Stąd też kategorie, jakie zo-
stały ujęte w kolejnej edycji 
Zielonych Czeków. Do koń-
ca tego roku poznamy ekolo-
giczną osobowość oraz gminy 
wiejskie, miejskie, miejsko-
-wiejskie i miasta na prawach 
powiatu przyjazne dla czystego 
powietrza. Laureaci wyłonie-

ni zostaną ponadto w kate-
goriach najlepszej inwestycji 
proekologicznej zrealizowanej 
w minionym roku przy udziale 
środków z katowickiego Fun-
duszu, a także programu i ak-
cji na rzecz ochrony przyrody 
oraz edukacji ekologicznej, 
przeprowadzonej przez orga-
nizację pozarządową z terenu 
województwa śląskiego.

Na zwycięzców czekają 
prestiżowe statuetki i Zielo-

ne Czeki o wartości 10 tys. zł. 
Poza tym kapituła konkursu 
może przyznać również wy-
różnienia oraz nagrodę spe-
cjalną. Termin przyjmowania 
wniosków w poszczególnych 
kategoriach upływa z koń-
cem czerwca.

– To jeden z największych 
i najważniejszych w wojewódz-
twie konkursów związanych 
z ochroną środowiska, który 
organizujemy od wielu już lat 

z okazji Dnia Ziemi. Ogrom-
na liczba zgłoszeń, która każ-
dego roku rośnie, pokazuje, 
że w społeczeństwie cały czas 
rośnie świadomość tego, jak 
ważna jest ochrona środowiska 

naturalnego – wyjaśnia Tomasz 
Bednarek, prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, organizatora 
„Zielonych Czeków”. (RED)

Przeszło setka sadzonek drzew i krzewów, w tym wierzb, brzóz, 
głogów, jarzębów, kalin i ałyczy, znalazła swoje miejsce w lesie 
Bażaniec na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. zadbała o to 
aktywnie działająca grupa „Czechowiczanie dla przyrody”, która 
przy dużym odzewie społecznym wykonała również zastawki jako 
siedliska dla płazów i innych wodolubnych stworzeń.

zajęcia proekologiczne o roli owadów zapylających w środowisku naturalnym i ich wartości dla całego ekosystemu 
zorganizowane zostały w Centrum Edukacji Ekologicznej w Porąbce. z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 
1 odbyła się gra terenowa, wspólnie też sprzątano tereny w bliskości jeziora czanieckiego.

Liczne grono mieszkańców Szczyrku przyłączyło się do akcji zarządów osiedli miasta, które polegały na sprzątaniu 
brzegów rzeki Żylicy. W niestrudzonym usuwaniu odpadów nie przeszkodziła nawet niesprzyjająca aura. z kolei 
do centrum Szczyrku wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 1 udali się uczniowie z Ukrainy, którzy poprzez 
sprzątanie wyrazili szczyrkowianom wdzięczność za ich bezinteresowną pomoc.
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troska o naszą planetę jest wspólną odpowiedzialnością firm, 
rządów i obywateli – przekonywali inicjatorzy akcji z klubu 
gaja. Posadzono dzięki niej kolejne 2 tys. młodych dębów, 
dzikich jabłoni i grusz na obszarze Nadleśnictwa Bielsko.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w kozach przyłączyli się do projektu „Sprzątamy Beskidy”. 
Podczas drogi na klimczok nie tylko pokonywali swoje słabości związane z wyjściem na szczyt, ale 
też zbierali śmieci, które zostały bezmyślnie wyrzucone w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Najmłodsi udali się także na spacer po okolicy, zwracając szczególną uwagę na piękno otaczającej 
przyrody. zebrane odpady poddali segregacji zgodnie ze zdobytą wcześniej wiedzą w tym zakresie.
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