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emerytury podtrZymane
Już w kwietniu polscy se-
niorzy otrzymają 13. eme-
ryturę, jesienią – obiecaną 
14. – Dotrzymujemy słowa, 
aby te pomijane do tej pory 
grupy społeczne także ko-
rzystały solidarnie ze wzro-
stu ekonomicznego naszego 
kraju – mówi wiceminister 
rodziny i polityki społecznej 
Stanisław Szwed.

Po raz pierwszy jednora-
zowe roczne świadczenie, 
zwane popularnie 13. eme-
ryturą, rząd Zjednoczonej 
Prawicy wypłacił w 2019 r. 
Było ono przeznaczone dla 
każdego emeryta i rencisty, 
objęło blisko 10 mln świad-
czeniobiorców i kosztowało 
10,8 mld zł.

– Doświadczenia związane 
z wypłatą tego jednorazowe-
go świadczenia pieniężnego 
okazało się pozytywne z wie-
lu względów. Wobec tego 13. 
emeryturę wprowadziliśmy 
na stałe – wyjaśnia Stani-
sław Szwed, wiceminister 
i poseł z bielskiego okręgu 
wyborczego. Wśród zalet 
świadczenia, obok oczywi-
stej poprawy sytuacji mate-
rialnej jednej z najuboższych 

grup społecznych, wymienia 
również impuls pobudzenia 
konsumpcji, co w efekcie 
przekłada się na zasilenie 
gospodarki, zwłaszcza tej 
lokalnej. Przede wszystkim 
jednak stanowi ono wsparcie 
finansowe szczególnie zna-
czące dla osób pobierających 
niskie świadczenia emerytal-
no-rentowe.

Toteż od 2020 r.  rząd 
wprowadził coroczną wypła-
tę „trzynastki” dla wszyst-
kich emerytów i rencistów 
w wysokości  najniższej 
emerytury, w ub.roku wy-
niosła ona 1200 zł brutto. 
Świadczenie jest wypłacane 
z urzędu, nie podlega potrą-
ceniem i egzekucjom, nie 
jest też wliczane do dochodu. 
Koszt wypłaty 13. emerytury 
w 2020 r. wyniósł ok. 11,7 
mld zł, wypłata objęła ok. 
9,8 mln osób.

– Pomimo bardzo trudnej 
sytuacji związanej z pande-
mią wypłata nie była zagro-
żona i przebiegła zgodnie 
z harmonogramem – dodaje 
Stanisław Szwed. – Co wię-
cej, uznaliśmy, aby nie re-
zygnować z decyzji podjętej 
tuż przed pandemią o wypła-

cie kolejnego świadczenia, 
nazwanego 14. emeryturą. 
W tym wypadku będziemy 
kierować się pewnymi kry-
teriami – mówi.

Grono uprawnionych 
ograniczono do emerytów 
i rencistów pobierających 
świadczenie w wysokości 
nieprzekraczającej 2900 zł 
brutto. W stosunku do osób, 
które tę wysokość przekra-
czają, stosowana będzie za-
sada „złotówka za złotówkę”, 
a więc tzw. 14. emerytura 
będzie zmniejszana o kwotę 
przekroczenia ponad 2900 zł. 
Pieniądze zostaną wypłacone 
z urzędu w listopadzie i grud-
niu. Co ważne, 14. emerytura 
nie będzie miała wpływu na 
uprawnienia, świadczenia, 
dodatki, zasiłki, pomoc lub 
wsparcie (np. ulgę rehabili-
tacyjną), nie będą też z niej 
dokonywane potrącenia i eg-
zekucje. Koszt wypłaty 14. 
emerytury rząd szacuje na 
10,7 mld zł, wypłatą objętych 
zostanie 9,1 mln osób, w tym 
ok. 7,9 mln otrzyma wypłatę 
w pełnej wysokości. Łącznie 
prognozowany koszt 13. i 14. 
emerytury ma wynieść ponad 
22,9 mld zł. (Ł)

innowacyjne centrum Fizjoterapii & treningu  
pod kierunkiem dr uli Biernat

staWiamy na ruch!
 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

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

Doktor  
Ula Biernat:

 absolwentka AWF w Pozna-
niu – w 2016 roku uzyskała 
stopień Doktora w zakresie 
rehabilitacji ruchowej

  doświadczenie w pracy z 
wieloma znanymi sportowca-
mi, jak m.in. Paweł Zagumny, 
Łukasz Kadziewicz, Dawid Ko-
narski, Artur Szalpuk, Andrzej 
Wrona czy Agnieszka Bednarek

  współpracowała z uzdol-
nioną siatkarsko młodzieżą 
w ramach programu SOS 
pod patro- natem Polskie-
go Związku Piłki Siatkowej, 
jak również zapewniała opie-
kę fizjoterapeutyczną zawod-
niczkom Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Szczyrku

 współtwórczyni i prowadzą-
ca cykl szkoleń dla fizjotera-
peutów i trenerów „Movement 
Strategy”

REKLAMA
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Firany 
Zasłony

Rolety RZymskie

PRojekt i  PomiaR
sZycie na miaRę

PoPRawki kRawieckie

Bielsko-Biała, osiedle Beskidzkie (ul. suska 10/50)

czynne: poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:30 
sobota w godz. 9:00-12:00

tel. 661-971-835, e-mail: halina19605@vp.pl

PRacownia 
kRawiectwa 

&wystRojU okien

REKLAMA

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych życzę Państwu 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

 Niech nadchodzący czas będzie pełen nadziei 
i radości, a budząca się wiosna 

niech doda sił i zmotywuje 
do podejmowania kolejnych wyzwań 

w życiu osobistym i zawodowym.

Życzy

Mirosław Suchoń
Poseł na Sejm RP

spalarnia BeZ argumentóW
Władze Bielska-Białej chcą 
zbudować na terenie miasta 
spalarnię utylizującą od-
pady. – Z punktu widzenia 
mieszkańców Bielska-Białej 
nie zostały przedstawione 
żadne twarde argumenty, 
które przemawiałyby za ta-
kim rozwiązaniem. Mamy za 
to niestety festiwal zachwytów 
i propagandy finansowanej 
z budżetu miasta i Zakładu 
Gospodarki Odpadami – uwa-
ża poseł Przemysław Drabek.

Jak podkreśla bielski poseł, 
koncepcja przedstawiona przez 
samorząd Bielska-Białej i za-
kładająca utworzenie spalarni 
w Wapienicy, nie zawiera do-
statecznie rzetelnych danych. 
Te zaś, które zostały wskazane, 
nie są wystarczające, by inwe-
stycja otrzymała zielone świa-
tło. – Około 100 tysięcy ton 
odpadów, które miałaby rocznie 
utylizować spalarnia, to skala 
naprawdę bardzo duża. Biorąc 
pod uwagę fakt, że mieszkańcy 
naszego miasta wytwarzają tylko 
ok. 30 procent – mówi Przemy-
sław Drabek.

Dodaje w tym kontekście, 
że poważne wątpliwości budzi 
właśnie przewidywane dostar-
czanie do spalarni śmieci z gmin 

aglomeracji i to, czy w przypad-
ku zbyt małej ich ilości nie będą 
sprowadzane odpady z dalszych 
części województwa. – Do spa-
larni dojeżdżać będą setki tirów 
z odpadami. Efektem ich utyli-
zacji stałyby się z kolei pozosta-
łości w postaci ok. 30 tys. ton 
popiołu, których zagospodaro-
wanie jest bardzo kosztowne i na 
który także trzeba będzie znaleźć 
jakieś miejsce – podkreśla poseł 
Prawa i Sprawiedliwości.

Również pod względem eko-
logicznym inwestycja nie zosta-
ła zdaniem posła Drabka dobrze 
przemyślana. – To bezzasadne 
degradowanie kolejnego znacz-
nego obszaru w naszym mie-
ście, dodatkowo uciążliwości 
mogą odczuć mieszkańcy takich 
gmin, jak Jasienica czy Jaworze 
– przyznaje Przemysław Dra-
bek. – Dziś mówi się o spalarni 
odpadów komunalnych. Ale 
czy wkrótce po jej uruchomie-
niu nie pojawi się pomysł, aby 
choćby ze względów ekono-
micznych nie rozszerzyć oferty 
spalarni o spalanie materiałów 
niebezpiecznych? Nikt żadnych 
gwarancji tu nie da – kontynu-
uje poseł.

Samorząd argumentuje, że 
utworzenie spalarni pozwo-
li zatrzymać duże podwyżki 

w opłatach za gospodarowanie 
odpadami. – Słyszymy o pro-
dukcji prądu i ciepła, ale nie ma 
takiej możliwości, aby zabez-
pieczyć w ten sposób potrze-
by wszystkich mieszkańców. 
W mieście funkcjonuje tym-
czasem nowoczesna elektrocie-
płownia i przy obniżeniu liczby 
użytkowników Tauron siłą rze-
czy będzie musiał skorygować 
stawki na znacznie wyższe dla 
pozostałych mieszkańców – wy-
jaśnia poseł Drabek.

Dopowiada, że konieczne 
jest opracowanie kompleksowej 
strategii w zakresie gospodarki 
odpadami, która uwzględniałaby 
kolejne dziesiątki lat. – Spalar-
nia nie rozwiąże problemu. Jest 
jednym z ostatnich elementów 
systemu, ale za to najdroższym, 
którego ewentualna realizacja 
powinna kończyć, a nie roz-
poczynać analizę i planowa-
nie. Zdaję sobie sprawę, że 
to skomplikowany temat, ale 
wskazywanie dziś wyłącznie 
zalet budowy spalarni nie jest 
żadną rzetelną dyskusją, a re-
alizacja tego pomysłu w takiej 
formie przyniesie straty dla 
środowiska w Bielsku-Białej 
i ogromne koszty finansowe dla 
mieszkańców – zaznacza poseł 
Ziemi Bielskiej. (R)

Życzę, aby Święta Wielkanocne  
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.  

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,  
które niesie odrodzenie, stanie się dla nas 
światłem i drogowskazem w pokonywaniu 

codziennych trudności, a Jego łaska wesprze 
nas w walce o dobro. 

Niech będzie to czas,  
kiedy na nowo budzi się 

życie i napełnia nas  
nadzieją na lepsze dziś  

i piękniejsze jutro.



NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Wszystkim członkom i sympatykom 
„Solidarności”, wszystkim naszym 
przyjaciołom i współpracownikom  

składamy najserdeczniejsze życzenia  
pełnych wiary, nadziei i miłości  

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech Ten, Który Zwyciężył Śmierć,  
obdarzy nas swym błogosławieństwem,  

niech napełni nasze serca pokojem  
oraz radością, których świat dać nie może.

Niech pusty grób przypomina nam, że życie 
zwycięża, a miłość jest silniejsza od śmierci.

Przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”
 Marek Bogusz
Wielkanoc 2021

chrystus ZmartWychWstaŁ!
Ewangeliczne budowanie nadziei polega nie 

na tym, by odsłonić przed człowiekiem nie-
znaną przyszłość, ale na tym, by pokazać mu 
Tego, w którym można złożyć swoje nadzieje. 
Chrześcijanie nie są uczniami jakiegoś syste-
mu filozoficznego, ale ludźmi, którzy poprzez 
wiarę doświadczyli spotkania z Chrystusem. 
Przemawia do nas świadectwo wielu osób.

„Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich i odzież, i chusty. Zmar-
twychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
a miejscem spotkania będzie Galilea.”

Świadectwo Marii Magdaleny stanie się tak-
że i naszą modlitwą wyśpiewaną w Sekwencji 
Wielkanocnej – ZMARTWYCHWSTAŁ JUŻ 
CHRYSTUS, PAN MÓJ I NADZIEJA! Niech 
Święta Wielkanocne umocnią w nas prawdę, 
że Chrystus Zmartwychwstał i żyje blisko nas. 
Tak jak towarzyszył w drodze dwóm uczniom 
zmierzającym do Emaus, tak teraz idzie razem 
z nami. Poprzez swoje słowo rozjaśnia nam na-
sze wątpliwości i niesie pociechę. Łamiąc dla 
nas chleb, daje nam Siebie jako pokarm na drogę 
do wieczności.

Z pewnością w tych trudnych czasach trwa-
jących obostrzeń i ograniczeń odczuwamy 

poważną trudność doświadczenia bliskości 
Jezusa w kościele. Wykorzystajmy wszystkie 
możliwości, aby te święta przeżyć godnie i w 
bliskości Zmartwychwstałego.

Ludzie „Solidarności” są ludźmi nadziei. 
W Porozumieniu Sierpniowym podpisanym 
31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku w punkcie 
drugim było zapewnienie, że rząd zezwoli na 
transmisję niedzielnej mszy świętej. 21 września 
1980 r. o godz. 9.00 w Programie I Polskie-
go Radia rozpoczęła się transmisja – pierwsza 
transmisja niedzielnej mszy od 1949 roku. To 
był piękny początek spełnienia nadziei wie-
lu Polaków.

Wielki Przyjaciel „Solidarności” Św. Jan Pa-
weł II wypowiedział słowa, które pragnę uczy-
nić życzeniami skierowanymi do was z okazji 
Świat Wielkanocnych:

„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary 
i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co 
dzień. Bądźcie świadkami Chrystusa Zmar-
twychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed 
przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach 
waszego życia”.

ks. prałat Józef Oleszko
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy

W styczniu 2017 roku Piotr Brańka odebrał z rąk prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka Krzyż 
Wolności i Solidarności, przyznany przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę.

Z żaŁoBneJ karty
Piotr Brańka  
(1943-2021)

W środę 24 marca pożegna-
liśmy w Cieszynie zmarłego 
cztery dni wcześniej w wieku 77 
lat Piotra Brańkę, działacza „So-
lidarności” cieszyńskiej „Celmy”.

Piotr Brańka w latach 1980-81 był współzałożycielem i dzia-
łaczem „Solidarności” w Zakładach Elektromaszynowych 
„Celma” w Cieszynie, m.in. pełnił funkcję przewodniczącego 
Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale Tech-
nologicznym w tym zakładzie.
W listopadzie 1982 r. wraz z Bolesławem Gwizdałą z tego 
samego wydziału zorganizował akcję zbierania podpisów 
pod oświadczeniem popierającym akcję podziemnej „Soli-
darności” w drugą rocznicę rejestracji statutu tego związku 
zawodowego.  Uznano to za próbę zorganizowania akcji 
protestacyjnej przeciwko stanowi wojennemu. Służba 
Bezpieczeństwa aresztowała Brańkę i Gwizdałę. Niedługo 

później obaj zostali skazani przez Sąd Rejonowy w Cieszynie 
na karę dziesięciu miesięcy więzienia. Po odzyskaniu 

wolności Piotr Brańka powrócił do pracy w „Celmie”, gdzie 
pracował do emerytury, na którą przeszedł w 2000 r.
W ostatnich latach Piotr Brańka był aktywnym członkiem 
Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.  W 2017 
r. za swą działalność został odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności, miał też przyznany status działacza opozycji 
antykomunistycznej.
Rodzinie, krewnym, przyjaciołom i współpracownikom 
Zmarłego składamy wyrazy współczucia i solidarności w bólu.

Zdalna praca ZarZądu regionu
W związku z dramatyczną sytuacją epide-

miczną w kraju od 22 marca Zarząd Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” prowadzi 
swoją działalność wyłącznie w trybie zdalnym 
– za pośrednictwem telefonów i e-maili.

Dotyczy to wszystkich Oddziałów wcho-
dzących w obszar Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, jak również siedziby Zarządu 
Regionu w Bielsku-Białej.

Wszelka pomoc prawna, ekonomiczna 
i księgowa będzie udzielana na bieżąco drogą 
telefoniczną i e-mailową (wszystkie kontakty 
podajemy na następnej stronie).

Zawieszamy do odwołania wszystkie 
spotkania z Przewodniczącymi Organizacji 
Związkowych we wszystkich Oddziałach, 
jak również te, które były zaplanowane przez 
Sekcje Regionalne.

reaktyWacJa ZWiąZkoWeJ dZiaŁalnoŚci

SOLIDARNOŚĆ W SKOCZOWSKIEJ KUŹNI
Od marca br. wszyscy pracownicy produkcyj-

ni w spółce Kuźnia Polska w Skoczowie – czyli 
około 400 osób – dostają wynagrodzenia wyższe 
średnio o 1,5 zł na godzinę. Wkrótce podwyżki 
obejmą także pozostałych pracowników tej spół-
ki. To najnowszy, choć niejedyny efekt działal-
ności NSZZ „Solidarność”, wznowionej w tym 
zakładzie po długim okresie zastoju.

– Przez pewien czas działalność „Solidar-
ności” w naszym zakładzie była – delikatnie 
mówiąc – nieco uśpiona. Wiele osób nawet nie 
wiedziało, że jest w naszej firmie ten związek 
zawodowy. Tym bardziej teraz mamy sporo do 
nadrobienia, bo zebrało się wiele spraw, którymi 
musimy się zająć – mówi 46-letni Artur Słowiok 
(na zdjęciu obok), pracujący w skoczowskiej 
Kuźni od jedenastu lat jako hartownik. W po-
łowie ubiegłego roku dał się namówić przez 
współpracowników do podjęcia i rozruszania 
działalności „Solidarności” w tym zakładzie.

Nie narzeka na brak spraw do załatwienia 
z dyrekcją: posiłki profilaktyczne dla załogi, 
premie jubileuszowe, dodatki stażowe, praca 
w warunkach szkodliwych. Nie wszystko daje 
się załatwić – przynajmniej na razie. Obok 
tych problemów jednym z najważniejszych 
była sprawa podwyżek płac. Pod koniec ubie-
głego roku trzykrotnie występował o nie do 
dyrekcji Kuźni. Żądał ponadsiedmioprocento-
wych podwyżek dla całej 700-osobowej załogi 
zakładu. Argumentował, że wzrasta inflacja 
i koszty utrzymania, a z drugiej strony rosną 
średnie wynagrodzenia w kraju oraz płaca 
minimalna. – Dzięki naszej pracy Kuźnia 
wciąż ma dobre wyniki finansowe. Jest dla 
nas oczywiste, że za rzetelną i ciężką pracę 
należą się godziwe wynagrodzenia – tłumaczy 
Artur Słowiok.

Przez długi czas jego pisma pozostawały bez 
odpowiedzi, ale jednak coś się ruszyło z pieniędz-
mi: na święta Bożego Narodzenia po raz pierwszy 
od wielu lat dyrekcja wypłaciła dla wszystkich 
pracowników nagrody – około tysiąc złotych 
brutto na osobę. – Zdecydowanie jest to efekt 
naszych starań i monitów. Mogę śmiało powie-
dzieć, że bez „Solidarności” nie byłoby tych na-
gród – podkreśla Artur Słowiok.

W końcu nadszedł też czas na podwyżki. Na 
początku dostali je wszyscy pracownicy produk-
cyjni – po ok. 1,5 zł brutto za godzinę do stawki 
zasadniczej. Lada moment wzrosną też wynagro-
dzenia pracowników biurowych.

– Ludzie widzą, że ożywiła się działalność 
związkowa i mają jej namacalne efekty. Służymy 
naszym członkom pomocą i radą, w tym także 
prawną i ekonomiczną. Korzystamy tu m.in. z po-
mocy Zarządu Regionu. Ludzie chyba doceniają 
pracę moją i moich kolegów, bo powoli, ale sys-
tematycznie rośnie liczba członków „Solidarno-
ści” w naszym zakładzie. Pracownicy wiedzą, 
że im będzie nas więcej, tym będziemy silniejsi 
i bardziej skuteczni – kończy szef „Solidarności” 
w skoczowskiej Kuźni.

Jeden procent na doBry cel
Przed nami rozliczenia z fiskusem, a tym 

samym także okazja do przekazania jedne-
go procenta swego podatku na rzecz którejś 
z organizacji pożytku publicznego. Przy po-
dejmowaniu decyzji prosimy wziąć pod uwagę 
współpracujące z podbeskidzką „Solidarno-
ścią” Stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna 
Pamięć” (nr KRS 0000625337), które w swych 
statutowych zadaniach ma m.in. kultywowa-
nie pamięci o naszej niedalekiej przeszłości (w 
tym zwłaszcza historii podbeskidzkiej „Soli-
darności”) oraz otaczanie pomocą materialną 
i medyczną dawnych działaczy opozycji anty-

komunistycznej, którzy dziś chorują lub cierpią 
niedostatek. W 2020 r. staraniem tego stowarzy-
szenia ukazał się „Spacerownik Bielski” – prze-
wodnik po miejscach zwiazanych z burzliwymi 
dziejami „Solidarności” w Bielsku-Białej.

Dziękuję serdecznie tym, którzy jednym pro-
centem od swych podatków zechcą wesprzeć 
statutową działalność naszego stowarzyszenia. 
To bardzo proste – wystarczy w odpowiedniej 
rubryce zeznania podatkowego wpisać numer 
KRS 0000625337.

Bogdan Szozda
Prezes Stowarzyszenia PWP
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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. W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy ko-
rzystać z kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

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  
(szczegółowe telefony na stronie  
internetowej) 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

ZnacZące, ale niesatysFakcJonuJące

podWyżki pŁac We Fiacie

Pod koniec lutego podpisane zostało poro-
zumienie płacowe, podnoszące wynagrodzenia 
pracowników dwóch największych fiatowskich 
spółek: FCA Poland oraz FCA Powertrain. Pod-
wyżki, choć znaczące i z wyrównaniem od paź-
dziernika ubiegłego roku, nie satysfakcjonują 
„Solidarności”, która od dawna domagała się 
rzetelnych negocjacji płacowych i godziwych 
wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem 
podwyżka wynagrodzeń wyniosła (wraz z pre-
mią) 450 zł miesięcznie na każdego pracow-
nika z wyrównaniem od 1 października 2020 
r. wypłaconym w postaci jednorazowej premii 
w wysokości 1800 złotych. – Te podwyżki są 
dalekie od naszych oczekiwań, ale, niestety, 
nikt poza „Solidarnością” nie zamierzał wal-
czyć o ich zwiększenie. Przykro powiedzieć, 
ale byliśmy osamotnieni. Ważne jest jednak, że 
podwyżki wprowadzane są w równej wysokości 
dla każdego pracownika, na co za każdym razem 
zwraca uwagę „Solidarność”. My bowiem nigdy 
nie pozwalamy dzielić ludzi, a jednocześnie za-
wsze bronimy praw i interesów pracowniczych 
– mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca MOZ 
NSZZ „Solidarność” FCA Poland.

Przypomnijmy: „Solidarność” od listopada 
2019 r. regularnie, z uporem występowała do 
dyrekcji o podwyżki płac w tyskim FCA Po-
land oraz bielskim FCA Powertrain. W końcu, 
na początku lutego br. doszło do negocjacji. 
„Solidarność” żądała podwyżki wynagrodzeń 
zasadniczych każdego pracownika obu spółek 

FCA o 5 zł na godzinę. W trakcie negocjacji 
związkowcy zmodyfikowali swe żądania doma-
gając się dla każdego pracownika z obu spół-
ek podwyżki o 3 zł za godzinę ze skutkiem od  
1 września 2020 roku i o kolejne 1 zł od 1 lipca 
2021 r.

– Ograniczając nasze żądania wykazaliśmy 
naszą dobrą wolę i chęć osiągnięcia kompro-
misu. Niestety, zostaliśmy sami na placu boju, 
bo pozostałe związki zawodowe bez dyskusji 
przyjęły do wiadomości propozycje dyrekcji. 
Byliśmy więc zmuszeni zaakceptować te pro-
pozycje, by nie blokować podwyżek. Jednak 
nadal nasze płace są dalece niesatysfakcjonu-
jące i dalekie od zarobków w innych firmach 
motoryzacyjnych, jak choćby w gliwickim oplu 
– stwierdziła po zakończeniu rozmów przewod-
nicząca MOZ NSZZ „Solidarność” FCA Poland 
Wanda Stróżyk.

Dodaje ona, że teraz „Solidarność” będzie 
domagać się realizacji innych, zgłoszonych już 
wcześniej postulatów. To między innymi kwe-
stia ustalenia minimalnej płacy gwarantowanej 
w FCA Poland i FCA Powertrain, wliczenia 
dodatku produkcyjnego do stawki zasadniczej, 
ustalenia nowych stawek dodatku za wysługę 
lat, uproszczenia skomplikowanej tabeli płac. – 
Jednym z naszych najważniejszych postulatów 
jest wprowadzenie dla wszystkich pracowników 
stawek wynagrodzenia miesięcznego w miej-
sce stawek godzinowych, które są krzywdzące 
dla pracowników produkcyjnych – podkreśla 
Wanda Stróżyk.

silesia musi ByĆ oBJĘta umoWą spoŁecZną!

górnicy gorsZego sortu?
W poniedziałek 29 marca członkowie 

Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” – obradując zdalnie – przeanalizują 
obecną sytuację w  Przedsiębiorstwie Górni-
czym „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. 
Jest pewne, że podbeskidzcy związkowcy wy-
stąpią do Rządu RP z żądaniem, aby „Silesia” 
została objęta umową społeczną, dotyczącą 
transformacji sektora górnictwa węgla ka-
miennego.

– Struktura własnościowa podmiotów nie 
powinna być tutaj żadną przeszkodą. Nie ma 
znaczenia, czy jest to spółka kontrolowana 
bezpośrednio, pośrednio czy niekontrolowana 
przez Skarb Państwa. W kopalniach tych bez 
względu na strukturę własnościową pracują 
polscy obywatele i powinni oni mieć takie 
same prawa. Nie wolno dyskryminować pra-
cownika tylko dlatego, że pracuje w prywatnej 
kopalni – podkreślają związkowcy z „Solidar-
ności” w PG „Silesia”. Pytają równocześnie, 
czym się różni prywatny właściciel w spółce 
pośrednio kontrolowanej przez Skarb Państwa 
od prywatnego właściciela w spółce niekon-
trolowanej przez Skarb Państwa. I odpowia-
dają: – Niczym, jest tak samo prywatnym 
podmiotem. Jednocześnie zaznaczamy, że 
Skarb Państwa posiada pośrednio akcje firmy 
Bumech SA, która to firma jest właścicielem 
spółki PG „Silesia”. Jeżeli tworzy się program 
dla całego sektora, to nie powinien on tworzyć 
grup uprzywilejowanych.

Związkowcy są przekonani, że pracowni-
cy pracujący w kopalni kontrolowanej przez 
prywatnego właściciela powinni mieć moż-
liwość skorzystania z pakietu osłonowego 
w przypadku, gdy właściciel podejmie decy-
zję o likwidacji kopalni. Umowa społeczna 
nie powinna różnicować pracowników, a da-
wać im jednakowe zabezpieczenie socjalne 
na wypadek utraty miejsca pracy. – Czyżby 
Polacy pracujący w PG „Silesia” byli ludźmi 
gorszego sortu? – pytają.

Rząd Polski pod presją Unii Europej-
skiej podjął decyzję o likwidacji rynku wę-
gla energetycznego w Polsce do roku 2049. 
Podbeskidzka „Solidarność” przestrzega, że 
nie obejmując pakietem socjalnym górników 
z prywatnych kopalń węgla energetycznego 
Rząd RP zmusi właścicieli do zamknięcia 
swoich firm i wyrzucenia pracowników na 
bruk bez żadnego zabezpieczenia socjalnego.

Górnicy z „Silesii” także płacą podatki 
i składają się pośrednio na finasowanie rzą-
dowych programów, w tym osłon dla górnic-
twa. Jednak jak pozbawiona pomocy rządu 
„Silesia” ma konkurować na rynku z innymi 
kopalniami, które dostaną od Państwa dotacje 
do wydobycia? Uważamy, że jest to dalece 
niesprawiedliwe i niezgodne z konstytucyj-
nym art. 32, który mówi, że „Wszyscy są wo-
bec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne” 
oraz że „Nikt nie może być dyskryminowany 
w życiu politycznym, społecznym lub gospo-
darczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Przypominamy, że Przedsiębiorstwo Górni-
cze „Silesia” zostało założone przez pracow-
ników w związku z próbą likwidacji zakładu 
przez ówczesne władze Kompanii Węglowej. 
Udało im się znaleźć inwestora, który przez 
10 lat był z nimi. W tym czasie zmienili sys-
tem czasu pracy oraz zasady wynagradza-
nia, co pozwoliło na większą przejrzystość 
w kosztach wynagrodzeń. Zmieniła się or-
ganizacja i kultura pracy, co spowodowało, 
że ich wydajność na jednego pracownika jest 
najlepsza ze wszystkich śląskich kopalń.

Podbeskidzka „Solidarność” – biorąc pod 
uwagę wszystkie powyższe argumenty – uwa-
ża, że objęcie Przedsiębiorstwa Górniczego 
„Silesia” Sp. z o.o. Umową Społeczną Doty-
czącą Transformacji Sektora Górnictwa Wę-
gla Kamiennego Oraz Wybranych Procesów 
Transformacji Województwa Śląskiego jest 
w pełni uzasadnione i wręcz konieczne.
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piĘĆ noWych karetek
Zakupów wartych prawie 3 
mln zł w Bielskim Pogotowiu 
Ratunkowym już dawno nie 
było. Dzięki unijnym fundu-
szom ratownicy medyczni 
będą skuteczniej walczyć 
z pandemią Covid-19.

Do Bielska-Białej dotar-
ło właśnie 5 nowych w peł-
ni wyposażonych karetek 
– cztery marki Fiat i jeden 
volkswagen. Pojazdy są już 
zarejestrowane, do miesz-
kańców powiatu bielskiego 
i Bielska-Białej zaczną wy-
jeżdżać jeszcze w marcu. 
Ewenementem w skali kraju 
jest to, że już wkrótce w biel-
skim pogotowiu każdy pojazd 
będzie miał na wyposażeniu 
nosze bariatryczne, czyli 
przeznaczone do transportu 
cięższych pacjentów.

Na zakup karetek podlega-
jące Starostwu Powiatowemu 
Bielskie Pogotowie Ratunko-
we pozyskało łącznie 2 978 
792 zł – z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
85 proc. oraz budżetu Państwa 
15 proc. To wydatki na reali-
zację projektu „Zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom 

powiatu i miasta Bielsko-Bia-
ła poprzez zakup ambulansów 
sanitarnych z wyposażeniem, 
a także zapewnienie bez-
pieczeństwa pracownikom 
pracującym w Zespołach Ra-
townictwa Medycznego”.

Zakup karetek był głów-
nym wydatkiem projek-
towym, ale niejedynym. 

Umowę podpisano w grudniu 
2020 r., a już w styczniu do 
Bielskiego Pogotowia Ratun-
kowego trafiło 20 urządzeń 
do dekontaminacji (samo-
odkażania) karetek – 16 ku-
piono w ramach projektu, 
resztę ze środków własnych. 
W efekcie, każdy ambulans 
w Bielskim Pogotowiu Ra-
tunkowym ma na stałe za-
montowany taki sprzęt.

To znacznie ułatwia pra-
cę zespołów ratowniczych, 
daje dużą oszczędność czasu, 
zwłaszcza teraz, w okresie 
pandemii. – Wystarczy, że ra-
townicy podłączą ambulans do 
prądu. Przy tej skali zakażeń, 
a więc i naszych wyjazdów, 
gdyby nam przyszło, tak jak rok 
temu, na początku pandemii, 
korzystać tylko z jednego wiel-
kiego przenośnego urządzenia 
do dezynfekcji, to mielibyśmy 
nie lada kłopot, aby nadążyć ze 
wszystkim – mówi Wojciech 

Waligóra, dyrektor Bielskiego 
Pogotowia Ratunkowego.

Pieniądze z projektu zostały 
przeznaczone również na zakup 

16 tys. masek ochronnych FPP2, 
6 tys.  kombinezonów ochron-
nych oraz prawie 800 butelek 
płynu do dekontaminacji. (MF)

POwIAT BIeLSKI

ANDRZeJ PŁONKA,
starosta bielski:

Korzystamy z różnych pojawia-
jących się możliwości, aby pod-
nosić jakość świadczonych usług 
medycznych dla mieszkańców 
naszego regionu. Mimo niepew-
nych czasów – co dotyczy również 
przyszłości naszych placówek 

służby zdrowia – inwestujemy w 
szybkie i skuteczne niesienie po-
mocy. Karetki i sprzęt dla pogoto-
wia są kolejnym tego przykładem. 
Przyjmujemy pod tym względem 
wysokie standardy, toteż ciągle 
dokupujemy nowe urządzenia.
chcę podkreślić jeszcze jedną 
sprawę. Sprzęt, który już się ze-
starzał i może zawieść w najmniej 
odpowiedniej chwili, wycofujemy 
z naszego użytkowania. Ale to, co 
w naszym przypadku nie spełnia 
wymagań, może jeszcze posłużyć 
tym, których potrzeby są dużo 
większe. I właśnie z tego wzglę-
du przekazaliśmy ostatnio star-
szą karetkę, wycofaną ze służby 
w naszym pogotowiu, zaprzyjaź-
nionemu samorządowi z powiatu 
Kicmań na ukrainie. Nie odbyło 
się to kosztem bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców.

odsZedŁ Wicestarosta grZegorZ sZetyński
Grzegorz szetyński – wieloletni wicestarosta bielski – przegrał walkę z covidem. miał 61 lat.

Zawsze uśmiechnięty, 
otwarty i pomocny, nigdy nie 
odmawiał pomocy – mówią 
najbliżsi współpracownicy wi-
cestarosty śp. Grzegorza Sze-
tyńskiego.

Mieszkaniec Kóz z samo-
rządem powiatu bielskiego był 
związany od 15 lat. W 2007 r. 
pełnił funkcję członka Zarządu 
Powiatu Bielskiego, a od 2010 
r. nieprzerwanie wicestarosty. 
Radni powiatowi powierza-
li mu to stanowisko łącznie 
w kolejnych trzech kaden-
cjach. – Brakuje słów, żeby 
powiedzieć, jak ogromna to 
strata. Był dobrym mediato-
rem, niesamowitym specjali-
stą od spraw trudnych, które 
brał na siebie. Wnosił ciekawe 
rozwiązania i bardzo potrzeb-
ny w takich sytuacjach spokój 
– wspomina starosta Andrzej 
Płonka. – Wieczny optymista, 
który łagodził polityczne oby-
czaje. Bardzo zaangażowany 
w działalność charytatywną, 
o czym sam zresztą rzadko 
mówił, to inni go za to chwa-
lili – dodaje Jan Borowski, 
przewodniczący Rady Powia-
tu Bielskiego.

Wicestaroście podlegały 
przez lata wydziały gospodar-
ki mieniem, budownictwa oraz 
ochrony środowiska, rolnic-
twa i leśnictwa. Jego oczkiem 
w głowie była pomoc społecz-
na. – Na pierwszym miejscu 
zawsze było u niego dobro 
każdego człowieka. Robił 
wszystko, żeby osoby niepeł-
nosprawne czuły się powa-
żane, traktowane z należnym 
szacunkiem. Zawsze miał dla 

nich czas na rozmowę przy ka-
wie – wspomina wicestarostę 
Katarzyna Olszyna, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie.

Grzegorz Szetyński zabie-
gał o to, aby jak najwięcej 
niepełnosprawnych mogło 
korzystać z różnych form 
wsparcia, takich jak Warsz-
taty Terapii Zajęciowej czy 
pomocy Centrum – Środo-
wiskowego Domu Samo-
pomocy. – Robił wszystko, 
by warsztaty powstawały 
w różnych częściach powia-
tu i aby jego uczestnicy mieli 
zapewniony do nich dojazd 
– dodaje dyrektor Olszyna. 
Doprowadził do utworze-
nia WTZ w Czechowicach-
-Dziedzicach i Kozach oraz 
rozbudowy warsztatów przy 
Bielskim Centrum Psychiatrii 
– Olszówka.

Wicestarosta  zwracał 
uwagę na szczegóły, które 
niejednokrotnie mogły być 
przeoczone. Podczas remon-
tu Domu Pomocy Społecznej 
w Wilkowicach martwił się, 
czy podłoga będzie podgrze-
wana, bo przecież starszym 
schorowanym ludziom zwykle 
jest zimno... To będzie pierw-
sza wiosna, kiedy mieszkańcy 
domu będą mieli do dyspozy-
cji swój ogród. – Szef widział, 
że podopieczni nie mają za 
bardzo miejsca na zewnątrz 
budynku, więc, gdy tylko po-
jawiła się okazja, doprowadził 
do zakupu sąsiedniej działki, 
a potem pomagał projektować 
ten teren – relacjonuje dyrek-
torka PCPR-u.

Wkrótce placówka zostanie 
rozbudowana, dzięki czemu 
przybędzie kilka dodatkowych 
– bardzo potrzebnych – miejsc, 
a kuchnia zastąpi catering. 
Wszystko po to, by mieszkań-
cy czuli się bardziej domowo. 
Z kolei w Czechowicach-Dzie-
dzicach trwa adaptacja budynku 
na potrzeby 14 wychowanków 
domu dziecka. Tę inwestycję 
także wicestarosta „wychodził”.

Miał jeszcze wiele innych 
marzeń, m.in. utworzenie 
w powiecie Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej. – Śmiałam 
się z samej siebie, bo czasem 
trudno mi było za nim nadą-
żyć. Jak usłyszał o problemie, 
od razu chwytał za telefon szu-

kając rozwiązania, ale też po 
prostu szybko chodził – mówi 
Katarzyna Olszyna.

Grzegorz Szetyński dbał 
o współpracę z partnerskim 
powiatem Kicmań na Ukrainie. 
Zależało mu na działaniach na 
rzecz seniorów, ale też inicjo-
wał kooperację przedsiębior-
ców z obu powiatów. To dzięki 
jego zabiegom na Wschód 
trafiła niedawno kolejna już 
czwarta karetka, wycofana ze 
służby w Bielskim Pogoto-
wiu Ratunkowym.

Grzegorz Szetyński był 
z wykształcenia ogrodnikiem, 
absolwentem Akademii Rol-
niczej w Krakowie. Podyplo-
mowo ukończył zarządzanie 

w administracji publicznej. 
Nigdy nie zapomniał o biel-
skim „ogrodniku”, do którego 
uczęszczał. To była obustronna 
życzliwość. – Można było na 
niego liczyć, nigdy nie mierzył 
czasu, zawsze znalazł chwilę 
na rozmowę. Ostatnio ofero-
wał pomoc w modernizacji 
szkolnych warsztatów ogrodni-
czych, tak aby były one piękne 
i nowoczesne, nawet wspólnie 
zostały podjęte pierwsze kro-
ki... Tego, co się teraz stało, 
nie było w planie – mówi 
Krystyna Janik-Chrapusta, 
kierownik warsztatów szkol-
nych Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. St. 
Szumca w Bielsku-Białej.

W holu Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Białej 
przy ul. Piastowskiej została 
wystawiona księga kondolen-
cyjna. Każdy w ten sposób 
może pożegnać śp. Grzego-
rza Szetyńskiego. Ostatnie 
Jego pożegnanie odbędzie 
się 6 kwietnia w kościele 
parafialnym Świętych Apo-
stołów Szymona i Judy Ta-
deusza przy ul. Parkowej 1 
w Kozach. O godz. 14.30 od-
mówiony zostanie różaniec, 
a o godz. 15 rozpocznie się 
msza pogrzebowa. Wicesta-
rosta spocznie na parafialnym 
cmentarzu. Śp. Grzegorz Sze-
tyński zmarł 22 marca, miał 
61 lat. (MF)
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Nowe karetki jeszcze w marcu wyruszą na pomoc chorym.
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regION

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy spokoju wypełnionego wiarą 
i wzajemną życzliwością, smacznego 
święconego oraz wesołego Alleluja.

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
będzie światłem w życiu i nadzieją 

w trudnościach.

Przewodniczący 

Rady Gminy Kozy

Miłosz Zelek

Wójt 

Gminy Kozy

Jacek Kaliński

W niełatwym momencie trwania pandemii 
obchodzić będziemy doniosły czas 

Triduum Paschalnego.

Z całego serca życzymy, niech te Święta 
będą źródłem zdrowia, ufności i pokoju, zgody i zrozumienia.

Niech doświadczenie mocy Zmartwychwstałego Chrystusa 
będzie siłą do pokonywania trudności i niepokojów.

Niech zwycięża wiara, nadzieja i miłość.

Andrzej Płonka

Starosta Bielski

Jan Borowski 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Bielsku-Białej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. 

Grzegorza Szetyńskiego
wieloletniego 

Wicestarosty Bielskiego

oddanego sprawom pomocy 
społecznej, pasjonata ogrodnictwa, 
dobrego i szanowanego człowieka.

Żonie, Synom i Córce Zmarłego 
składamy wyrazy współczucia

Redakcja „Gazety Beskidzkiej”

straż Wspiera 
medykóW

straż pożarna wspiera służby medyczne regionu w walce z pandemią.

Tylko w marcu bielscy 
strażacy wspierali ponad 
20 razy podmioty Państwo-
wego Ratownictwa Medycz-
nego. W związku z trudną 
sytuacją epidemiczną w kra-
ju, strażacy coraz częściej 
wspomagają pogotowie 
ratunkowe w udzielaniu 
pomocy medycznej miesz-
kańcom. Strażacy wspierają 
podmioty ratownictwa me-
dycznego w przypadkach 
braku możliwości zadyspo-
nowania karetki, bądź w sy-
tuacji kiedy dojazd załogi 
pogotowia byłby wydłużo-
ny. W strażackiej nomenkla-
turze są to tzw. izolowane 
zdarzenia medyczne.

Każdej doby dotyczy to 
kilku przypadków, w więk-
szości z nich pacjenci, do 
których docierali strażacy, 
byli chorzy na Covid-19 
i mieli trudności z oddycha-
niem. W takich sytuacjach 
udzielano im wsparcia 

psychicznego, stosowano 
tlenoterapię, a także kon-
trolowano funkcje życiowe 
do czasu przyjazdu zespołu 
ratownictwa medycznego. 
Zdarzają się również sy-
tuacje, kiedy strażacy są 
dysponowani do nagłego 
zatrzymania krążenia, gdy 
konieczne jest wykonanie 
zewnętrznego masażu serca 
przy użyciu AED.

Wszyscy strażacy bio-
rący udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych, 
zarówno z PSP, jak i OSP, 
mają ukończony kurs kwali-
fikowanej pierwszej pomocy 
i posiadają tytuł ratownika. 
Co trzy lata ratownicy przy-
stępują do egzaminu recer-
tyfikacyjnego. Ponadto na 
każdej zmianie służbowej 
w Jednostkach Ratowniczo-
-Gaśniczych jest wyznaczo-
ny zmianowy koordynator 
medyczny. Przeprowadza 
on systematycznie zajęcia 

z zakresu ratownictwa me-
dycznego, w czasie których 
strażacy utrwalają wiedzę 
i ćwiczą m.in. prowadzenie 
resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej, zatamowanie 
krwotoków, działanie prze-
ciwwstrząsowe oraz wyko-
nanie pozostałych czynności 
ratunkowych zależnych od 
stanu poszkodowanego.

W Komendzie Miejskiej 
PSP w Bielsku-Białej peł-
nią również służbę strażacy, 
którzy pracują w podmio-
tach Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego, jeżdżąc 
w zespołach ratunkowych. 
Zarówno na wyposażeniu 
samochodów pożarniczych 
PSP, jak i jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
znajdują się torby medyczne 
z wyposażeniem umożliwia-
jącym udzielanie kwalifiko-
wanej pomocy medycznej 
wraz z prowadzeniem tle-
noterapii. (PP)
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Z prZeWodnikiem po polsce
Atrakcje gminy Bestwina zna-

lazły swoje miejsce w ogólnopol-
skim przewodniku „Zwiedzaj Polskę 
szlakiem Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego”.

Publikację pełną ciekawostek, 
z położonym akcentem przede 
wszystkim na wodę i atrakcje z nią 
związane, przygotowało Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Autorzy przedstawiają projekty, 
zachęcając do przemierzania i po-
znawania Polski wzdłuż i wszerz 
uwzględniając perspektywę rzek, sta-
wów czy jezior i tego, co się wzdłuż 
ich brzegów dzieje.

Dofinansowanie z tych funduszy 
trafiło również do gminy Bestwina. 
Dzięki temu tutejsze miejscowości 
wzbogaciły się o infrastrukturę służą-
cą popularyzacji samej gminy, a także 
jej walorów rybackich i wędkarskich. 
Opisano więc powstały tutaj Park Mi-
niatur, kaniowską „Rybaczówkę”, cze-
mu towarzyszą informacje o Pasiece 
Słowiańskiej i o postaci Adolfa Ga-
scha, hodowcy nowej odmiany karpia.

Warto dodać, że w przygotowaniu 
informacji brał udział Gminny Ośro-
dek Kultury w Bestwinie oraz Stowa-
rzyszenie Wędkarskie „Kaniowski 
Karp Królewski” im. A.Gascha. (SL)

ARtuR BeNIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

Wydany właśnie ogólnopolski przewodnik 
w gronie ludzi zajmujących się hodowlą 
ryb czy wędkarstwem promuje regiony i 
miejsca szczególnie ciekawe pod tym ką-
tem. cieszę się, że znalazły się w nim także 

nasze miejscowości. tradycje i dokonania 
w tym zakresie mamy bardzo duże, cią-
gle jednak nie są one powszechnie znane, 
choć przed pandemią było widać rosnące 
z roku na rok zainteresowanie. Mam na 
myśli m.in. Święto Karpia, na którym ser-
wujemy wyroby z naszego królewskiego 
specjału i to coraz szerszemu gronu osób, 
jakie z wielu stron Polski południowej do 
nas zjeżdża.
Wędkarstwo i wyroby z karpia uzupeł-
nione innymi atrakcjami, jak choćby Park 
Miniatur czy odnowione właśnie niezwy-
kłe polichromie renesansowe w kościele 
w Bestwinie – to wszystko sprawia, że 
nasze dziedzictwo kulturowe uzyskuje 
trwałe miejsce na polskiej i regionalnej 
mapie turystycznej, gastronomicznej czy 
rekreacyjnej.

gmINA BeSTwINA

odsŁoniĘte polichromie
Po prawie dwóch latach prac 
konserwatorskich w bestwińskim 
kościele Wniebowzięcia NMP 
zostały zdjęte rusztowania i od-
słonięte piękne, renesansowe po-
lichromie.

Zespół Joanny Borek-Firlejczyk 
wydobył na światło dzienne jedne 
z najpiękniejszych i najlepiej za-
chowanych na terenie południowej 
Polski dekoracji. – To cała malo-
wana teologia, można powiedzieć, 
że dawny komiks, przedstawiają-
cy wiernym sceny biblijne i życie 
świętych – wyjaśnia proboszcz 
parafii w Bestwinie ks. Cezary 
Dulka. – Malowidła zostały teraz 
wydobyte, ukazane w pełnym bla-
sku. Robią duże wrażenie, z całą 
pewnością staną się atrakcją naszej 
gminy – mówi wójt gminy Bestwi-
na Artur Beniowski.

Do dokończenia w ramach reali-
zowanego właśnie projektu pozosta-
ły jeszcze dolne partie polichromii 
i położenie posadzki. W późnogo-
tyckim portalu zostaną wstawione 
półkoliste drzwi. Do tego cała po-
lichromia wokół drzwi zostanie od-
restaurowana. Na zewnątrz świątyni 
trwają prace przy wykonaniu części 
bruku i płyt z piaskowca.

Postęp dalszych prac zależy od 
pozyskanych w przyszłości środ-

ków. Ks. Cezary Dulka wyjaśnia, 
że parafia zamierza jak najszybciej 
zakończyć pracę nad piękną poli-
chromią i nad ołtarzem, stopnio-
wo przywracając dawną świetność 
wnętrzu świątyni. Obecnie jest już 
gotowa cała nawa, a w prezbite-
rium na sklepieniu przybędzie trzy-
sta złotych gwiazd.

Na polichromii zostały przed-
stawione sceny rodem z kate-
chizmu – w prezbiterium tzw. 
Wielkie Deesis, a więc postaci 
Chrystusa Pantokratora, Mat-
ki Bożej i św. Jana Chrzcicie-
la w gronie aniołów. Po prawej 

stronie można zobaczyć scenę 
z piekła i biblijnego potwora mor-
skiego Lewiatana z otwartą pasz-
czą, symbol wrót piekielnych. Po 
stronie lewej, a więc po prawicy 
Chrystusa, stoją z kolei zbawieni 
– tu jest czyściec i niebo. W pre-
zbiterium można oglądać wielkich 
świętych patronów Królestwa 
Polskiego: Stanisława Biskupa, 
Wojciecha oraz – prawdopodobnie 
Floriana i Kazimierza Królewicza, 
który jeszcze przed kanonizacją 
cieszył się wielkim kultem. Postać 
św. Krzysztofa czeka na odtwo-
rzenie w całości. (SL)

Fo
To

: S
łA

W
oM

IR
 LE

W
CZ

AK
/U

G 
BE

ST
W

IN
A

Wspomnienie o JóZeFie kŁodZie
W wieku 101 lat zmarł najstar-

szy mieszkaniec gminy Józef Kło-
da, zasłużony strażak.

Śp. Józef Kłoda urodził się 
26 lutego 1920 r. Do Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bestwinie 
wstąpił jeszcze w okresie przed-
wojennym. – Od tamtej pory 
był niezwykle aktywnym działa-
czem ochotniczego pożarnictwa 
na terenie powiatów bielskiego 
i pszczyńskiego, wyróżnionym od-

znaczeniami państwowymi i stra-
żackimi – wspomina wójt gminy 
Artur Beniowski. Od wczesnych 
lat życia do 1996 r. był członkiem 
zarządu OSP w Bestwinie, gdzie 
pełnił wiele funkcji.

Od 1960 r. przez 14 lat piasto-
wał funkcję członka zarządu wo-
jewódzkiego OSP w Katowicach, 
a od 1975 r. przez następne 15 lat 
członka prezydium zarządu OSP 
w Katowicach. Od 1976 r. był rów-

nież członkiem zarządu głównego 
Związku OSP. Równocześnie od 
1976 do 1996 r. zasiadał na stano-
wisku prezesa zarządu gminnego 
Związku OSP w Bestwinie.

Nie przez przypadek nadawano 
mu godność członka honorowego 
w wielu jednostkach powiatu biel-
skiego i pszczyńskiego, jak również 
członka honorowego zarządów jed-
nostek. Pomagał bowiem jednost-
kom OSP w zdobywaniu środków 
na cele statutowe oraz w sprawach 
organizacyjnych. W 1986 r. współ-

organizował powołanie społecz-
nego komitetu budowy strażnicy 
w Bestwinie. Jej budowę rozpo-
częto w 1987 r., a dzięki jego bez-
pośredniemu zaangażowaniu oraz 
pozyskiwaniu środków finansowych 
strażnicę oddano do użytku w 1990 
r. w 100. rocznicę założenia straży 
w Bestwinie. Również dzięki niemu 
OSP w 1999 r. otrzymała nowy sa-
mochód bojowy star 266.

Strażacy i samorząd gminy Be-
stwina złożyli kondolencje rodzinie 
zmarłego. (SL)
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Niech nadchodzące ŚwiętaWielkanocne 
będą pełne nadziei i wiary.

Niech Chrystus Zmartwychwstały 
przyniesie radość, miłość, spokój i szczęście.

Ciepłych, pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole 

oraz smacznego święconego jajka 

życzą

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Stanclik
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sprZĘt W noWeJ sali
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w międzyrzeczu Górnym zmierza do końca. W kolejnym roku 

szkolnym uczniowie będą w sali używać nowych sprzętów sportowych.

Sala gimnastyczna już te-
raz robi imponujące wraże-
nie, po wyposażeniu stanie 
się bardzo nowoczesnym, 
wielofunkcyjnym miejscem 
uprawiania różnych sportów 
w komfortowych warunkach. 
Jak wyjaśnia Janusz Pierzy-
na, budowa sali rozpoczęła 
się jeszcze w 2019 r., tuż po 
oddaniu nowego segmentu 
dydaktycznego w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym 
w Międzyrzeczu Górnym. 
Na inwestycję wartą 4,6 mln 
zł wójt pozyskał 1,52 mln zł 
dofinansowania. W tej ce-
nie powstaje nowoczesny 
i przestronny obiekt sporto-
wy o wymiarach 39 na 19,5 
m. Sala mierzyć będzie 27,5 
na 16,5 m, co pozwoli na roz-
grywanie meczów większości 

halowych dyscyplin drużyno-
wych, jednocześnie umożliwi 
w codziennym użytkowaniu 
podzielenie jej na części do 
wygodnego prowadzenia kilku 
zajęć wychowania fizyczne-
go równocześnie.

Z myślą o takim wyko-
rzystaniu sali już od nowego 
roku szkolnego we wrześniu 
dostosowano i zamówiono 
wyposażenie. I tak zostanie 
wyznaczone główne boisko do 
koszykówki z podnoszonymi 
dzięki napędowi elektrycz-
nemu konstrukcjami koszy 
i elektryczną regulacją ich wy-
sokości. Jednocześnie dla celów 
treningowych zostaną z boku 
zamontowane kosze – również 
regulowane, dzięki czemu bę-
dzie można płytę główną sali 
zamienić na dwa boiska.

Podobnie będzie z wyzna-
czeniem miejsca do zawodów 
i treningów siatkówki. Na 
środku powstanie konstrukcja 
na ustawienie siatki wraz ze 
stanowiskiem sędziowskim, 
umożliwiającą grę na pełnej 
płycie, nie tylko w samą siat-
kówkę, ale też badmintona 
i tenisa. Możliwe również bę-
dzie utworzenie poprzecznie 
dwóch boisk treningowych 
poprzez ustawienie słupków 
na siatki. Z myślą o rozgry-

waniu meczów i treningach 
piłki ręcznej zamówiono dwie 
bramki oraz siatki turniejowe 
z piłkochwytem.

Jak w każdej klasycznej sali 
wychowania fizycznego będą 
też drabinki gimnastyczne, 
piłkochwyty na ściany szczy-
towe, siatki ochronne na okna, 
ale także drążek gimnastyczny, 
konstrukcje do zawieszania lin, 
dodatkowych drabinek i kółek 
gimnastycznych. A dla dogod-
nego przeprowadzania lekcji 
WF-u kilku grup zostanie za-
montowana kotara grodząca, 
napędzana elektrycznie.

Zamówione wyposażenie 
będzie kosztować 78,3 tys. zł, 
wydatek mieści się w ogól-
nej sumie na inwestycję. Ma 
zostać zamontowane w sali 
jeszcze w czerwcu i posiadać 
5-letnią gwarancję. Wójt Ja-
nusz Pierzyna podkreśla, że 
wszystkie urządzenia mają 
wymagane atesty bezpieczeń-
stwa i są dostosowane przede 
wszystkim do potrzeb dzieci 
i młodzieży. (uGJ)

gmINA JASIeNICA

JANuSZ PIeRZyNA,
wójt gminy Jasienica:
Zależało nam na stworzeniu w tej 
części gminy takiego miejsca, w 
którym młodzież będzie mogła 
się wszechstronnie rozwijać fi-
zycznie, a najlepsi bez przeszkód 
trenować. Liczę, że już w najbliż-
szych latach będziemy świadkami 
sportowych sukcesów uczniów 
tej szkoły. Bo warto podkreślić tę 

zależność pomiędzy warunkami, 
jakie stwarzamy naszym najmłod-
szym mieszkańcom, a ich zaanga-
żowaniem w sport.
W ciągu ostatnich dwóch dekad 
stopniowo, ale nieprzerwanie, 
rozwijamy infrastrukturę spor-
tową we wszystkich częściach 
naszej rozległej gminy. Mam na 
myśli zarówno sale gimnastycz-
ne, jak i boiska, bieżnie i obiekty 
lekkoatletyczne, nieprzypadkowo 
stawiane przede wszystkim przy 
szkołach. Do tego należy doliczyć 
kolejne obiekty rekreacyjne, np. 
siłownie zewnętrzne. to wszystko 
ma służyć dzieciom i młodzieży, 
ale też starszym mieszkańcom.
W ten sposób inwestujemy w 
nasze społeczne zdrowie. toteż 
w miarę możliwości w dalszym 
ciągu zamierzamy budować ko-
lejne obiekty sportowe.

ZestaWy ratunkoWe dla osp
Strażacy z jednostek 

Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rudzicy i Mazań-
cowicach otrzymali nowe 
zes t awy  do  r a townic -
twa przedlekarskiego.

Przekazanie torb medycz-
nych wyposażonych według 
standardu PSP-R1 odbyło 
się w piątek 12 marca. Ze-
staw ratownictwa przed-
lekarskiego na ręce wójta 
gminy Jasienica, prezesów 
Romana Nowaka z Rudzicy 
i Krzysztofa Kusia z Ma-
zańcowic oraz naczelników 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rudzicy Dariusza Borow-
skiego i w Mazańcowicach 
Marcina Kieczki, a także 
druhów przekazał Stanisław 
Szwed, wiceminister rodziny 
i polityki społecznej.

– Praca, która cieszy się 
szczególnym zaufaniem 
społecznym, nie ogranicza 
się do gaszenia pożarów. To 
także wypadki komunikacyj-
ne i inne zdarzenia. Ostatnie 
lata, szczególnie okres pan-
demii, uzmysławiają nam 
wszystkim, jak bardzo po-
trzeba ludzi wykształconych 
medycznie. Coraz częściej 
jesteśmy świadkami ko-
nieczności udzielenia szyb-
kiej pomocy. Aby to robić 
skutecznie często nie wystar-
czy samo przeszkolenie, ale 
potrzebny jest nowoczesny 

sprzęt – mówił Janusz Pie-
rzyna, wójt gminy Jasienica, 
podczas uroczystego przeka-
zania torb medycznych.

Sprzęt służyć będzie do 
udzielania pomocy ofiarom 
wypadków, także poszko-
dowanym w wypadkach 
rolnikom. Dzięki zestawowi 
pomoc stanie się szybsza 
i pełniejsza. – W odpowied-
nich rękach, jak w tym przy-
padku druhów z jednostek 
OSP, umożliwi niesienie 
pomocy i ratowanie życia – 
dodał Janusz Pierzyna.

Torba medyczna PSP-R1 
zawiera niezbędne przed-
mioty ratujące życie, wy-
korzystywane podczas akcji 
ratunkowych. Zakupiona 
została z funduszy Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz Prezesa 
Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, dotyczącego współ-
pracy we wdrażaniu systemu 
ratownictwa przedlekarskie-
go w rejonach wiejskich.

Nieprzypadkowo zestawy 
trafiły właśnie do tych jedno-
stek, bowiem OSP w Rudzicy 
i Mazańcowicach należą do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Trzecią 
jednostką z gminy Jasienica 
należącą do KSRG jest OSP 
Jasienica. (uGJ)
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Budynek nowej sali jest już gotowy.

Wiceminister Stanisław Szwed przekazuje na ręce wójta Janusza Pie-
rzyny zestaw do ratownictwa przedmedycznego dla OSP Mazańcowice.
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gmINA JAwOrze

cel BŁatnia
Przez cały luty aktywne 
fizycznie osoby w różnym 
wieku zdobywały szczyt 
Błatniej. Był to element 
akcji „Błatnia Challen-
ge”, która wsparta przez 
Gminę Jaworze spotkała 
się z bardzo dużym od-
zewem.

Do wyzwania, pole-
gającego na docieraniu 
na jeden z najbardziej 
urokliwych beskidzkich 
szczytów, zaprosił Mate-
usz Michalski. Tegorocz-
na edycja była już drugą 
z inicjatywy wspomnia-
nego jaworzanina, a piątą 
w ogóle. I choć poprzed-
nie odsłony były udane, 
to tym razem frekwencja 
przerosła jednak najśmiel-
sze oczekiwania.

Już same liczby są 
wielce wymowne. Aż 90 
osób na przestrzeni lutego, 
w tym siedmioro dzieci, 
zdobyło szczyt Błatniej 
każdego dnia. Łącznie wej-
ścia dokonało przeszło 350 
orędowników aktywnego 
spędzania czasu, a niemal 
połowa z tego grona mel-
dowała się na Błatniej – 
potwierdzając to wpisem 
w specjalnym notatniku – 
co najmniej 15-krotnie.

Szczególnie pożytecz-
ny wymiar miał weekend 
20-21 lutego. Mateusz 
Michalski wraz z Grzego-
rzem Bojdą zorganizowali 
specjalny bieg, w trakcie 
którego pół setki uczest-
ników przez 24 godziny 
przemieszczało się tam i z 
powrotem na szczyt. Naj-

bardziej wytrwały okazał 
się jaworzanin Marek Pa-
luch, zdobywający Błatnią 
aż 17 razy pod rząd. W ten 
nietypowy sposób zbierano 
pieniądze na rzecz chorego 
Wojtusia, uzyskując im-

ponującą kwotę prawie 25 
tys. zł.

Szczytną inicjatywę 
wsparła Gmina Jaworze, 
która jako patron wyzwania 
ufundowała pamiątkowe 
medale dla biegaczy. (M)

rusZyŁa prZeBudoWa
Samym początkiem marca, wo-

bec sprzyjających warunków pogo-
dowych, rozpoczęła się przebudowa 
ulicy Kalwaria. To największa z te-
gorocznych inwestycji drogowych 
w Jaworzu.

Wykonanie odwodnienia drogi 
wraz z przebudową istniejących wy-
lotów do cieków wodnych oraz prze-
pustu rurowego pod drogą, wymiana 
podbudowy i nawierzchni asfaltowej 
oraz poszerzenie poboczy – to prace, 
które w głównej mierze wykonane 
zostaną na przestrzeni najbliższych 
miesięcy na odcinku długości blisko 
1,1 km ul. Kalwarii.

Ulica ta należy do najbardziej 
stromych w Jaworzu, na dodatek 
jest wąska. Stąd też jej moder-
nizacja była jedną z pilniejszych 
w zakresie poprawy infrastruktury 
drogowej. Zadanie tym bardziej 
przeznaczono do realizacji, gdyż 
Gmina Jaworze uzyskała dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządo-

wych. To łącznie ponad 40 procent 
wartości inwestycji, opiewającej 
na ok. 1,7 mln zł. Reszta to środki 
wygospodarowane z gminnego bu-
dżetu.

Jak zauważa wójt Radosław 
Ostałkiewicz, Gmina starannie 
przygotowała się do tego, by prze-
bieg samej inwestycji powodował 
możliwie najmniejsze uciążliwości. 
Na czas budowy wyłączono z ruchu 
parking przy fontannie solankowej 
przy ul. Wapienickiej, a jako al-
ternatywę dla niego udostępniono 
teren pomiędzy amfiteatrem a sta-
wem parkowym.

– Termin zakończenia tego za-
dania przypada już na wrzesień, 
więc najbliższe miesiące upłyną 
pod znakiem szeroko zakrojonych 
prac. Stąd mój apel o zrozumienie 
i cierpliwość, bo najistotniejszy bę-
dzie efekt finalny, a więc poprawa 
bezpieczeństwa w tym rejonie naszej 
gminy – mówi wójt Jaworza. (MA)

pocZtóWki BardZo pomysŁoWe
Dużym zainteresowaniem 

cieszyła się premierowa edy-
cja konkursu plastycznego 
„Pocztówka z Jaworza”, zor-
ganizowanego przez Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze.

Począwszy od lutego aż 
do połowy marca jaworzański 

Ośrodek przyjmował prace 
w konkursie, który przeprowa-
dzony został w formule on-li-
ne. Jego adresatami były dzieci 
i młodzież, w trzech katego-
riach wiekowych w klasach 
od 1 do 8 szkół podstawowych. 
Przedsięwzięcie zakładało 
wykonanie prac plastycznych 
w dowolnej technice, lecz 
z koniecznym nawiązaniem 
do najpiękniejszych architek-
tonicznych i przyrodniczych 
zakątków Jaworza. –  Chcieli-
śmy w ten nietypowy sposób 
zainteresować młode osoby 
urokami gminy Jaworze oraz 
dać im szansę wyrażenia swo-
ich emocji poprzez działania 
artystyczne – mówi Jolanta 
Witkowska, dyrektor OPGJ.

Do organizatora konkur-
su wpłynęły prace uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 
2 w Jaworzu, Szkoły Podsta-
wowej w Świętoszówce oraz 
Miejskiego Domu Kultury 
– Domu Kultury w Wapie-
nicy. Jury, pod przewodnic-
twem malarki Alicji Wątor, 
nie miało łatwego wyboru, 
by wyłonić wyróżniające się 
dzieła spośród aż 104 zgło-
szonych. – Otrzymaliśmy 
wiele prac na bardzo wyso-
kim poziomie, stąd w szcze-
gólności w ocenie braliśmy 
pod uwagę ich pomysło-
wość, oryginalność oraz sa-
modzielność wykonania 
adekwatną do wieku autora 
– dodaje Witkowska.

Ostatecznie Grand Prix 
konkursu przypadło Na-
talii Kogut, podopiecznej 
MDK-DK w Wapienicy. 

W kategorii klas 1-3 najwy-
żej sklasyfikowana została 
Lena Pawłowska (SP nr 2 
w Jaworzu). Kolejne lokaty 
przypadły: Oliwii Szimke 
i Ewelinie Nowak oraz Mag-
dalenie Bębenek i Emilii Łu-
kosz. W kl. 4-6 przyznano ex 
aequo I miejsce dla Malwiny 
Urbaś (SP nr 2 w Jaworzu) 
i Jakuba Sołtyska (MDK-DK 
w Wapienicy). Na II miejsce 

oceniono prace Emilii Smo-
larskiej i Agaty Słowikow-
skiej, zaś na III – Zuzanny 
Krawczyk i Nadii Urbaś. 
I wreszcie w najstarszych 
rocznikach „podstawówki” 
laur najcenniejszy przyznano 
Paulinie Mamorskiej (SP nr 
1 w Jaworzu), dalsze miejsca 
w czołówce zdobyli Kacper 
Kubosz i Anna Mieszczak. 
W poszczególnych katego-

riach przyznano ponadto łącz-
nie kilkanaście wyróżnień.

Wszyscy laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i atrak-
cyjne nagrody rzeczowe, ufun-
dowane przez Urząd Gminy 
w Jaworzu, Ośrodek Promocji 
Gminy Jaworze oraz Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej. 
Dodatkowo wybrane przez jury 
najlepsze prace zostały wydruko-
wane w formie pocztówki. (OPGJ)

RADOSŁAW 
OStAŁKIeWIcZ, 
wójt gminy Jaworze:

Jako Gmina staramy się na 
miarę naszych możliwości 
wspierać takie przedsię-
wzięcia, które niosą ze sobą 

istotne cele prospołeczne, 
a przy tym angażują młode 
pokolenie. W tym konkret-
nym przypadku cenne jest 
niewątpliwie, że tak wiele 
osób, w tym spora grupa 
mieszkańców naszej gminy, 
zostało skutecznie zachę-
conych do aktywności. Nie 
trzeba szczególnie prze-
konywać o wartości tego 
rodzaju akcji, zwłaszcza w 
okresie pandemii, gdy tak 
bardzo przekonujemy się, 
jak ważne jest zdrowie. 
Wszystkim uczestnikom 
wyzwania biegowego na 
Błatnią gratuluję więc za-
ciętości i wytrwałości.

Paulina Mamorska, I miejsce w kl. 7-8.
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Natalia Kogut, nagroda Grand Prix.

Lena Pawłowska, I miejsce w kl. 1-3.

Życzenia wspaniałych 
Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją i radością  
budzącej się do życia wiosny,

spędzonych w serdecznym gronie 
rodzinnym 

składają

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Putek
Wójt Gminy Jaworze

Radosław Ostałkiewicz
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sZcZyrkoWskie dresZcZe
Kiedy młody zakonnik 

zostaje zaatakowany podczas 
polowania, nikt jeszcze nie 
przypuszcza, że będzie to 
tylko początek lawiny wyda-
rzeń, które na zawsze zmienią 
mieszkańców Szczyrku – tak 
intrygująco zapowiadana jest 
książka „Dreszcze Beski-
dów”. Jej autorem jest rodo-
wity szczyrkowianin Paweł 
Sylwester Więzik, a istotnego 
wsparcia dla wydania owej 
publikacji udzieliło Mia-
sto Szczyrk.

Historia horroru, który jest 
pisarskim debiutem Pawła Syl-
westra Więzika, rozgrywa się 
w XV wieku w beskidzkich 
miejscowościach, w tym i w 
Szczyrku. Ziemie te zamiesz-
kiwali wówczas Cystersi, a w 
ich codzienność nierozerwalnie 
wplecione były gusła i pradaw-
ne obrzędy. Czytelnikom w tym 
właśnie specyficznym klima-
cie autor przedstawia postaci 
młodzieńca, służącej i starego 
zawadiaki. Kolejne wydarzenia 
sprawiają, że książka tak skom-
ponowana stanowi wybuchową 
mieszankę fantastyki, grozy 
i przygody.

Jak mówi sam autor, książ-
ka miała początkowo przybrać 
formę tomiku opowiadań, ale 
w toku tworzenia kolejnych 

wątków powstała finalnie bli-
sko 500-stronicowa powieść. 
Dzieło to jest początkiem za-
powiadanej trylogii, której ak-
cja dziać będzie się również na 
terenie regionu. – To wpraw-
dzie gatunek fikcji literackiej, 
ale dziejącej się na tle wyda-
rzeń historycznych. W całości 
mówimy więc o czymś w ro-
dzaju historii alternatywnej, 
która mogła się zdarzyć. Mam 
przeczucie, że dzięki temu 
miejsca charakterystyczne 
i dobrze znane mieszkańcom 
Szczyrku nabiorą zupełnie 
nowego znaczenia – wyjaśnia 
Paweł Więzik.

Książka wydana została 
przy wsparciu Miasta Szczyrk, 
które zakupiło kilkadziesiąt eg-

zemplarzy. Pomocna dla autora 
okazała się także zbiórka inter-
netowa, bo dzięki niej ponad 
setka książek nabyta została 
przedpremierowo. – Odbie-
ram tę inicjatywę jako bardzo 
ciekawą i wartościową. Należy 
się tylko cieszyć, że rodowici 
szczyrkowianie posiadają ta-
kie zainteresowania i zdolno-
ści, a o miejscowości, z której 
się wywodzą, nie zapominają 
– mówi burmistrz Szczyrku 
Antoni Byrdy.

Horror „Dreszcze Beski-
dów” dystrybuowany jest 
w skali kraju poprzez Motyle 
Książkowe. Zakupić można 
również przez Internet, stacjo-
narnie zaś m.in. w Informacji 
Turystycznej w Szczyrku. (MA)

Jeden z pierwszych egzemplarzy horroru, którego akcja rozgrywa się 
w Szczyrku, trafi ł z rąk autora Pawła Sylwestra Więzika do burmistrza 
Antoniego Byrdego.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy, 

aby Zmartwychwstały Chrystus
dał nam wiarę w zwycięstwo dobra

i napełnił nasze serca pokojem.

Radosnego Alleluja!

Burmistrz 
Szczyrku

Antoni Byrdy

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Borys Matlak
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planoWanie remontóW
Gmina Wilamowice zaplanowała tegoroczne remonty w placówkach oświatowych. Poprawi się ich stan 

techniczny, będą też bardziej przyjazne środowisku.

Największy tegoroczny re-
mont w wilamowskiej oświa-
cie czeka budynek Zespołu 
Szkół w Wilamowicach. Ro-
boty obejmą wzmocnienie 
więźby dachowej i wymianę 
pokrycia wraz z montażem 
instalacji fotowoltaicznej. 
Dodatkowo zostanie przepro-
wadzona częściowa termo-
modernizacja budynku. Jak 
wyjaśnia burmistrz Wilamo-
wic Marian Trela, będzie to 
miało swój efekt ekologicz-
ny. Dzięki bowiem lepszej 
izolacji termicznej spadnie 
zapotrzebowanie na energię, 
a tym samym zanieczysz-
czenie środowiska, koszty 
obniży jeszcze prąd z OZE 
na dachu.

Budynek ma charakter hi-
storyczny, toteż prace będą 
musiały przebiegać zgodnie 

z wytycznymi konserwatora 
zabytków, tym bardziej, że 
obejmą nie tylko samą szko-
łę. Wraz z remontem pla-
cówki powstanie także nowy 

parking jako część rewita-
lizacji zabytkowego Rynku 
w Wilamowicach. Parking 
przewidziano nie tylko dla 
rodziców dowożących dzieci 
do szkoły, ale i interesantów 
pobliskich instytucji, przede 
wszystkim Urzędu, poczty, 
strażnicy OSP, domu senio-
ra, sklepów. Nowy parking 
powstanie tuż obok szkoły, 
będzie miał 5 miejsc postoju 
dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych, a do szkoły bę-
dzie można swobodnie dojść 
czy dojechać na wózku dzięki 
likwidacji barier architekto-
nicznych i systemowi pod-
jazdów. Obok szkoły zostanie 
wybudowana również zato-
ka autobusowa. Wszystko to 
sprawi, że dojście stanie się 
bardziej bezpieczne, bez do-
tychczasowej konieczności 
pokonywania kilku przejść 
dla pieszych z parkingu 
do budynku.

Prace potrwają dwa lata, 
pochłoną ok. 3 mln zł.

Pracami, które również 
poprawią oddziaływanie na 
środowisko, będzie termo-
modernizacja segmentu „C” 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Hecznarowicach. 
Roboty obejmą odnowienie 
elewacji, a także wykona-
nie termomodernizacji na 
tej części obiektu, która jej 
dotychczas nie przechodziła. 
Przy tej okazji historyczny 
budynek doczeka się kom-
pleksowego odwodnienia. 
W tym wypadku burmistrz 
również liczy na poprawę 
efektywności energetycznej, 
a więc na zmniejszenie szko-
dliwej emisji i niższe koszty 
ogrzewania. Koszt prac wy-
niesie ok. 400 tys. zł, a za-
kończą się one przed nowym 
rokiem szkolnym.

Wtedy też zostanie za-
kończony inny kompleksowy 
remont – sanitariatów w bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
w Pisarzowicach, łącznie 10 
miejsc, tzn. pomieszczenia 
porządkowego oraz 5 łazie-
nek na parterze oraz 4 na 
piętrze. Zakres prac obejmie 
rozbiórkę starych i posta-
wienie nowych ścianek dzia-
łowych, wykonanie nowych 
posadzek i okładzin ścian 
z płytek ceramicznych, pra-
ce malarskie, wymianę drzwi, 
a także instalacji wodno-ka-
nalizacyjnych, elektrycznych, 
wyposażenia sanitariatów 
oraz armatury. W tym wy-
padku koszt to ok. 600 tys. 
zł. (Łu)

opisane dankoWice

Z okazji obchodów 20-le-
cia powstania Towarzystwo 
Miłośników Dankowic wy-
dało publikację książkową, 
której spotkanie promocyjne 
odbyło się 13 marca w sali 
budynku OSP w Dankowi-
cach.

Książka nosi tytuł „Dan-
kowice Przeszłość i teraź-
niejszość. Przyczynki do 
monografii Dankowic jako 
typowej wsi pogranicza”. 
Powstała pod redakcją Anto-
niego Barciaka i Kazimierza 
Kamińskiego, jest pierwszą 
publikacją, która w tak szero-
kim aspekcie opisuje Danko-
wice. Pomysł na jej wydanie 
zrodził się przy okazji obcho-
dów 15-lecia Towarzystwa, 
gdy jubileusz ubogacono 
konferencją popularno-na-
ukową. Wygłoszono wtedy 
kilkanaście stojących na 
wysokim poziomie meryto-
rycznym referatów, odnoszą-
cych się do różnych aspektów 
przeszłości i teraźniejszości 
tej miejscowości.

Spotkanie skłoniło wtedy 
wiele osób do wspomnień, 
co znalazło oddźwięk w ży-

wej dyskusji, w której brali 
udział mieszkańcy, przypo-
minając dawne tradycje 
i zwyczaje. Uczestnicy wy-
razili wtedy także nadzieję, 
że poruszone zagadnienia 
wzbudzą dodatkowe zainte-
resowanie historią Dankowic 
i regionu. Obowiązek jej 
przygotowania wzięło na 
siebie Towarzystwo Miłośni-
ków Dankowic i w efekcie 
powstała ta publikacja, do-
finansowana poprzez Lokal-
ną Grupę Działania „Ziemia 
Bielska” z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Ze względu na pandemię 
promocję przeprowadzo-
no w rygorze sanitarnym. 
Publikację zaprezentowali 
jej współautorzy: profesor 
Helena Synowiec, profesor 
Antoni Barciak i Kazimierz 
Kamiński. Gratulacje au-
torom i Towarzystwu Mi-
łośników Dankowic wraz 
z życzeniami z okazji jubile-
uszu złożył burmistrz Wila-
mowic Marian Trela, a także 
radna powiatu bielskiego 
Dorota Nikiel. (KK, MJ)
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Prezentację publikacji o Dankowicach przeprowadzono w warunkach 
reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Na budynku szkoły w Wilamowicach zostanie wymienione poszycie dachowe 
oraz zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

MARIAN tReLA,
burmistrz Wilamowic:

ten rok będzie kolejnym stojącym 
pod znakiem inwestycji oświato-
wych. Oprócz omówionych tu 
remontów i termomodernizacji 
trzeba pamiętać, że rozpoczyna-
my też dużą budowę przedszkola 
w Pisarzowicach. Niemal każdego 

roku albo coś nowego powstaje, 
albo adaptujemy czy przerabiamy 
kolejne obiekty na potrzeby edu-
kacji. A to oznacza także poprawę 
stanu w istniejących obiektach.
uważamy za niezbędne, aby w 
miarę możliwości jak najlepiej 
przygotować bazę lokalową do 
wymogów nowoczesnego naucza-
nia i tworzyć odpowiednie warun-
ki dla uczniów i przedszkolaków. 
Wielokrotnie to podkreślałem, że 
jako gmina bardzo intensywnie 
się rozwijamy, co właśnie naj-
lepiej chyba można dostrzec po 
rosnącym zapotrzebowaniu na 
miejsca w szkołach i przedszko-
lach. toteż w kolejnych latach 
w dalszym ciągu niezmiennie 
będziemy inwestować w oświatę.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik
Burmistrz 

Marian Trela

Niech radosne Alleluja  
będzie dla Państwa  

ostoją zwycięskiej miłości  
i niezłomnej wiary.

Niech pogoda ducha towarzyszy 
Państwu w trudzie każdego dnia,  

a radość serca  
w czasie zasłużonego odpoczynku.
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kanaliZacJa to nie kosZ na Śmieci
Gmina Wilkowice rusza z kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, towarzyszącą realizacji 

projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. To inicjatywa o niebagatelnym znaczeniu, 

zwłaszcza w świetle niedawnego incydentu, gdy do kanalizacji trafiły materiały do tego nieprzeznaczone.

kosZtoWny proBlem

Był czwartek 4 marca, 
gdy „za dnia”, mniej więcej 
w godzinach południowych, 
do Urzędu Gminy docierać 
zaczęły sygnały o nagłym 
wypełnianiu się ściekami 
studzienek kanalizacyjnych 
w rejonie ulicy Brzozowej 
w Mesznej. – Wzbudziło to 
nasze zaniepokojenie, bo 
przecież mówimy o kana-
lizacji nowej, szczegółowo 
sprawdzonej i dopiero co 
odebranej do użytkowania. 
Wiedzieliśmy, że przyczyną 
nie może być żaden błąd po 
stronie wykonawcy, a dzia-
łanie zewnętrzne – stwierdza 
Andrzej Brzyski, kierownik 
Jednostki Realizującej Pro-
jekt.

Gmina natychmiastowo 
podjęła stosowne kroki, by ten 
istotny problem zlikwidować. 
Powiadomione zostały w tym 
celu służby techniczne Aqua 
S.A. dysponujące odpowied-
nim sprzętem. Po przybyciu 
na miejsce zdarzenia okazało 
się, że przyczyną zatoru były 
odkładane w rurze przez ja-
kiś czas materiały budowla-
ne, które dopełnione gipsem 
stworzyły zator na długości 
prawie 1 metra. Szybkie 
działania i użyty nowoczesny 
sprzęt hydrauliczny pozwoliły 
po paru godzinach wzmożo-
nych prac udrożnić zatkany 
przewód kanalizacji w spo-
sób bezwykopowy.

– Gdyby nie właściwa re-
akcja w tym konkretnym przy-
padku, to „zabetonowany” już 
odcinek kanalizacji musiałby 
zostać wymieniony poprzez 
wykop otwarty. Innej możli-
wości udrożnienia po prostu 
by nie było – mówi wójt Ja-
nusz Zemanek. – Wiązałoby 
się to z dużymi kosztami dla 
Gminy. Te, które ponieśliśmy 
przy wspomnianej akcji można 
określić jako niewielkie w sto-
sunku do tego, co mogło się 
wydarzyć, gdyby podjęte dzia-
łania nie dały właściwego re-
zultatu. Poza tym o incydencie 
przez wiele lat przypominałaby 
nam „łata” w nowej drodze – 
kontynuuje wójt.

Jak dodaje, podjęte zosta-
ły równolegle działania zmie-
rzające do wykrycia sprawcy 
niewłaściwego postępowania. 
– Szkody w następstwie tego 
bezmyślnego ludzkiego zacho-
wania mogły być docelowo 
naprawdę znaczące. Awaria 
systemu kanalizacyjnego, 
którą odczuliby w codzien-
nym funkcjonowaniu nasi 
mieszkańcy to jedno, ale nie 
możemy również zapominać 
o potencjalnym skażeniu śro-
dowiska naturalnego, które 
przy czynnej kanalizacji było 
całkiem realne – wyjaśnia 
wójt Zemanek.

edukacJa nieZBĘdna

Przywołane zdarzenie do-
prowadziło w naturalny spo-
sób do wyciągnięcia wniosku, 
że edukacja w zakresie pra-
widłowego użytkowania ka-
nalizacji jest potrzebna i jak 
najbardziej wskazana. – Kana-
lizacja to nie kosz na śmieci. 
Zamierzamy o tym notorycz-
nie przypominać, docierając 
z kampanią pod takim właśnie 
hasłem przewodnim do róż-
nych grup mieszkańców na-
szej gminy – podkreśla wójt 
Janusz Zemanek.

T o  w a ż n e  n i e  t y l k o 
w kontekście realizowanych 
już podłączeń do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej na znacz-
nych obszarach gminy, ale i w 
perspektywie planowanej na 
najbliższe miesiące budowy 
dwóch sieciowych pompowni 
ścieków w Wilkowicach. – Nie 
możemy sobie pozwolić na to, 
aby urządzenia pompowni ule-
gały awariom w konsekwen-
cji nieodpowiednich ludzkich 
działań. Incydent, który mamy 
nadzieję już się nie powtórzy, 
pokazuje doskonale, jak waż-
na jest rola mieszkańców i ich 
odpowiedzialne podejście – 
dopowiada wójt gminy Wil-
kowice.

Również na terenie Gmi-
ny Wilkowice, w podległych 
jej placówkach oświatowych, 
Aqua S.A. wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Wodociągowców 
Województwa Śląskiego zre-
alizuje kampanię edukacyjną 

,,Toaleta to nie śmietnik", 
skierowaną do dzieci z klas 
1-3 oraz „zerówek”. Jej celem 
nadrzędnym będzie uzmysło-
wienie do czego służy kanali-
zacja i co nie powinno do niej 
trafiać. Dodatkowe informa-
cje można znaleźć na stronie 
internetowej: www.toaletato-
niesmietnik.pl.

BeZpiecZnie,  
cZyli praWidŁoWo

Ścieki odpływając z domo-
wych urządzeń sanitarnych 
trafiają poprzez przyłącza 
kanalizacyjne do sieci zbior-
czej, a następnie kierowane 
są do oczyszczalni. Ta cała 
sieć stanowi złożony układ 
rurociągów odpowiednio 
połączonych, zbudowanych 
z materiałów zapewniających 
wysoką szczelność i prawi-
dłowy sposób odprowadza-
nia ścieków. Należy mieć 
na uwadze, że tylko drożna 
kanalizacja pozwala na swo-
bodny przepływ ścieków do 
oczyszczalni, nie zagrażając 

przy tym środowisku natu-
ralnemu. 

By nie doprowadzić do 
występowania awarii kana-
lizacji sanitarnej konieczne 
jest przestrzeganie ściśle 
określonych zasad. Tyczy 
się to zwłaszcza niewrzuca-
nia do kanalizacji tego, czego 
nie będzie ona w stanie „prze-
łknąć”.

I tak m.in. maseczki, rę-
kawiczki i woreczki jedno-
razowego użytku, ręczniki 
papierowe, szmaty, pieluchy 
czy chusteczki nie rozpusz-
czają się w wodzie, zbijają 
w zwartą masę i blokują wir-
niki pomp. Wszelkie chemi-
kalia i lekarstwa zawierają 
szkodliwe substancje che-
miczne dla mikroorganizmów 
oczyszczających ścieki . 
Także materiały budowlane 
opadają na dno przewodów 
kanalizacyjnych, powodując 
trudne do usunięcia zato-
ry. Z kolei różnego rodza-
ju odpady kuchenne mogą 
przyczynić się do namnaża-
nia szczurów.

MARcIN NIKIeL

gmINA wILKOwICe

Jednostka realiZuJąca proJekt  
W urZĘdZie gminy WilkoWice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl
Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl  

w zakładce „Kanalizacja”.

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

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, 
co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja 
obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 79,42 km sieci, pozwoli na 
skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.
termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
termin zakończenia – grudzień 2022 r.
termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

cZego nie Wolno WrZucaĆ do urZądZeń 
sanitarnych – umyWalek, ZleWoZmyWakóW, 

toalet i kratek ŚciekoWych?

	tłuszczy, zużytych olejów, 
rozpuszczalników

	żywności, obierek i 
odpadów kuchennych

	maseczek, rękawiczek i 
woreczków jednorazowych

	 pieluch, podpasek,  
gazet, szmat,  
chusteczek, itp.

 żwirku z kuwety dla kota

	 odpadów budowlanych 
takich, jak piasek, żwir,  
gips, popiół, szkło, itp.

 	środków chemicznych, 
w tym lekarstw, farb czy 
lakierów

	niedopałków papierosów, 
patyczków higienicznych

BUdoWa siEci kanalizacji saniTarnEj na TErEniE Gminy WilkoWicE W Wyznaczonych oBszarach aGlomEracji

prace W trakcie

Mimo zmiennych warunków 
atmosferycznych bez większych 
przerw prowadzone są roboty 
budowlane w ramach projektu 
unijnego.
Najistotniejszym zadaniem na 
najbliższe miesiące będzie bu-
dowa dwóch pompowni – tłoczni 
ścieków. Po niezbędnych pracach 
przygotowawczych roboty w tym 
zakresie ruszą pełną parą tuż po 
świętach. Specjalne urządzenia, 
które powstaną w Huciskach (przy 
ul. Galicyjskiej) oraz Bułgarii (ul. 
Łubinowa), zapewnią docelowo 
przetransportowanie nieczysto-
ści do kanałów  grawitacyjnych 
biegnących wprost w kierunku 
oczyszczalni w bielskich Komo-
rowicach. – Parametry obu no-
woczesnych tłoczni gwarantują 
odpowiedni przerzut ścieków z ist-
niejących i przyszłych budynków 
zlokalizowanych w tej części Wil-
kowic. Dla nas szczególnie ważne 
jest, że przy wysokiej wydajności 
i efektywności urządzeń, które 
zostaną zamontowane, spełnio-
ne będą jednocześnie wszelkie 
wymagane normy ekologiczne 

– mówi wójt gminy Wilkowice 
Janusz Zemanek.
Gmina w porozumieniu z wyko-
nawcą jest na etapie opracowy-
wania harmonogramu odtwo-
rzeń dróg asfaltowych na terenie 
sołectwa Wilkowice. W pierwszej 
kolejności prace te realizowane 
będą na ul. Strażackiej. Ruszyły 
ponadto działania związane z re-
alizacją dodatkowego zadania nr 
13, obejmującego budowę sieci 
dla kolejnych zabudowanych 
rejonów w części Wilkowic i By-
strej. Przewidziano tu budowę 
kolektorów grawitacyjnych wraz 
z kanałami bocznymi i sięgacza-
mi, a w dalszej kolejności rów-
nież odtworzenie nawierzchni 
istniejących dróg po wykonaniu 
robót kanalizacyjnych.
– Harmonogram pierwotnie 
przyjęty cały czas wyprzedzamy. 
to dobra wiadomość, bo zmierza-
my systematycznie do tak wycze-
kiwanego efektu ekologicznego, 
a więc przyłączenia się kolejnych 
naszych mieszkańców do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej – zauwa-
ża wójt.

tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu możliwe było udrożnienie ka-
nalizacji zapchanej materiałami budowlanymi.
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eKOLOgIA

BestWina siĘga po FotoWoltaikĘ
Gmina Bestwina rozpoczyna przyjmowanie wniosków mieszkańców na kolejny etap wymiany 

starych kotłów, a także na montaż instalacji fotowoltaicznych.

– Pozyskaliśmy dofinansowanie 
i robimy następny krok w walce 
o czyste powietrze w naszej gminie. 
Czymś takim z całą pewnością będzie 
duża ilość instalacji OZE, w tym wy-
padku fotowoltaicznych – wyjaśnia 
wójt gminy Artur Beniowski.

– W ciągu ostatnich kilku lat zde-
cydowanie poprawiła się jakość po-
wietrza, przede wszystkim w zimie. 
To zasługa masowej wymiany starych 
węglowych pieców na urządzenia 
ekologiczne. Ale ciągle spacerując, 
zwłaszcza wieczorem, od czasu do 
czasu trafia się w jakiś śmierdzący 
smog z budynku opalanego węglem. 
Chcemy całkowicie wyeliminować 
wszystkie takie sytuacje – dodaje.

W rozpoczynającym się obecnie 
naborze mieszkańcy będą mogli sta-

rać się o dofinansowanie. Dotyczy 
to wymiany starych źródeł ciepła 
na paliwo stałe na nowe kotły wę-
glowe, spełniające normy 5. klasy 
wydajności oraz ekodesignu, lub 
na nowe kotły gazowe, a także na 
wymianę starych, ponaddziesięcio-
letnich źródeł ciepła na gaz na nowe 
kotły gazowe. Do tego można otrzy-
mać wsparcie finansowe na montaż 
instalacji fotowoltaicznej on-grid 
o mocy 2-10 kW.

Dotacja dla każdego z powyższych 
typów inwestycji wyniesie 50 proc. 
kosztów, lecz nie więcej niż 5 tys. 
zł. Co istotne, o dotację na kotły nie 
mogą zabiegać osoby, które dopiero 
zamierzają zainstalować je w nowych 
budynkach, nieposiadających jeszcze 
systemu ogrzewania.

Właściciel nowego budynku może 
jednak wystąpić o dofinansowanie 
montażu instalacji fotowoltaicznej, 
pod warunkiem, że dom będzie od-
dany do użytku i zamieszkany nie 
później, niż w dniu rozliczenia dota-
cji. Z kolei dotację na montaż nowe-
go kotła węglowego można uzyskać 
wyłącznie w tym roku – w kolejnych 
latach Gmina dofinansowywać będzie 
wyłącznie montaż nowych kotłów ga-
zowych.

Realizacja Programu będzie 
współfinansowana ze środków bu-
dżetowych Gminy Bestwina oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Szczegółowych in-
formacji udziela Urząd Gminy w Be-
stwinie. (Ł)

drZeWa umieraJą stoJąc
Muzeum Fauny i Flory Morskiej 

i Śródlądowej w Jaworzu organizu-
je konkurs ekologiczny „Drzewa 
umierają stojąc”.

Zadania konkursowe wymagają 
wiedzy na temat drzew, zwłaszcza 
tych na terenie Jaworza, choć war-
to zaznaczyć, że do konkursu może 
przystąpić każda osoba – w każ-
dym wieku i z dowolnego miejsca 
zamieszkania. Uczestnikom za-
prezentowano 24 zdjęcia drzew (8 
rodzajów) i krzewów (1 gatunek) 
rosnących na terenie Jaworza, na 
obszarze obejmującym od zacho-
du ulice Wrzosową, Słoneczną, 
Turystyczną, Zaciszną, Stokrotek, 
Centrum Jaworza, Park Zdrojowy, 
Koralową i Cieszyńską. Wszystkie 
są porażone jakąś chorobą lub za-
atakowane przez pasożyta.

Uczestnicy muszą na podstawie 
zdjęcia określić gatunek drzewa lub 
krzewu, rodzaj choroby lub paso-

żyta, a także dokładne położenie. 
Za każdą prawidłową odpowiedź 
uczestnik otrzyma punkty. Jak wy-
jaśniają organizatorzy, w ostatnich 
dekadach kolejne choroby opano-
wują miejscowe drzewa i krzewy, 
przez co stają się one słabe i ma-
sowo obumierają. Konkurs ma 
uzmysłowić mieszkańcom regionu, 
że bez zaangażowania ludzi w ich 
ochronę i leczenie, szybko jedyny-
mi drzewami pozostaną cmentarne 
tuje, które rzeczywiście licznie ota-
czają posesje w tej zdrojowej miej-
scowości.

Odpowiedzi należy nadsyłać 
drogą mailową do 11 kwietnia, ale 
– uwaga – kto szybciej udzieli odpo-
wiedzi, będzie miał większą szansę 
na zwycięstwo w przypadku takiej 
samej liczby punktów u innych 
uczestników konkursu. Rozwiązania 
należy przesyłać na adres: info@
muzeum.jaworze.pl. (Ł)

Woda nieZmiennie Ważna
Ochrona zasobów wod-

nych i minimalizacja zjawiska 
suszy – założenia te przy-
świecają ogłoszonemu przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach nabo-
rowi wniosków w ramach pro-
gramu „Moja Woda”.

Jak co roku 22 marca ob-
chodzono Światowy Dzień 
Wody. Nieprzypadkowo taki 
też termin wyznaczono dla 
ogłoszenia drugiego naboru 

wniosków dla zadań, które 
aż do 2024 roku realizowane 
będą w trakcie trwania pro-
gramu priorytetowego „Moja 
Woda”. Ochrona zasobów 
wodnych oraz minimaliza-
cja zjawiska suszy w Polsce 
odbywać się ma poprzez 
zwiększenie poziomu reten-
cji na terenie posesji przy 
budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz wyko-
rzystywanie zgromadzonych 
wód opadowych oraz roztopo-

wych, dzięki odpowiedniej ku 
temu infrastrukturze.

Do programu przystąpić 
mogą osoby fizyczne, będące 
właścicielami lub współwła-
ścicielami nieruchomości, na 
której znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny. 
W ramach programu przy-
znawane będą dotację w wy-
sokości do 80 procent kosztów 
instalacji, jednak nie więcej 
niż 5 tys. zł. Z możliwości 
wsparcia wyłączone są za-
razem te nieruchomości, dla 
których dofinansowania już 

udzielono. Środki mogą zostać 
spożytkowane na zakup, do-
stawę, montaż, budowę i uru-
chomienie instalacji, w tym 
zbiorników, drenaży, odwod-
nień czy łapaczy, służących 
do zebrania wód opadowych 
i roztopowych, retencjonowa-
nia ich i dalszego wykorzysty-
wania.

Wojewódzki  Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach przypomina, że w celu 
złożenia wniosku konieczne 
jest posiadanie konta w por-

talu beneficjenta na stronie 
portal.wfosigw.katowice.pl, 
następnie wypełnienie aktyw-
nego formularza odnoszącego 

się do programu „Moja Woda” 
oraz wysłanie w formie elek-
tronicznej oraz papierowej do 
siedziby Funduszu. (M)

Jedno z konkursowych zdjęć przedstawiające drzewa zaatakowane… ale nie, nie 
będziemy jednak podpowiadać, jakim pasożytem i w którym miejscu Jaworza. Warto 
samemu przejść się we wskazanym obszarze i je odszukać.
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W naszym regionie zamontowano już wiele instalacji fotowoltaicznych, przede wszystkim na budynkach użyteczności publicznej.
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eKOLOgIA

roWer na ZdroWie
Fundacja Ekologiczna „arka” ruszyła z Vii edycją ogólnopolskiej akcji  

„rower pomaga”.

Jeżdżąc na rowerze nie 
dość, że poprawia się własne 
zdrowie, to unika się zanie-
czyszczenia środowiska spa-
linami. Jest jeszcze trzecia 
korzyść – można wesprzeć 
zakup rowerów dla dzieci 
z domów dziecka. Jak wyja-
śnia prezes Fundacji Wojciech 
Owczarz, podczas dotychcza-
sowych 6 lat organizowania 
akcji przekazano dzieciom 
z domów dziecka ponad 
300 rowerów.

Zasady akcji są proste 
– przejechane rowerowe ki-
lometry zamieniane są na 
rowery dla dzieci z domów 
dziecka i organizacji społecz-
nych. Zostało przyjęte, że 1 

milion przejechanych kilo-
metrów oznacza 1 przekazany 
rower. Przejechane kilometry 
każdy wpisuje indywidualnie 
w specjalnej rubryce na stronie 
www.rowerpomaga.pl, może 
też dołączyć do klubu Rower 
Pomaga w jednej z aplikacji 
smartfonowych, umożliwia-
jących monitoring własnych 
dokonań sportowych.

Akcji nie przerwała nawet 
ubiegłoroczna pandemia. – 
Udało nam się przejechać po-
nad 30 milionów kilometrów, 
a co najważniejsze przekroczyć 
liczbę 300 rowerów, które 
przekazaliśmy dzieciom z do-
mów dziecka. Dokładnie było 
to 312 rowerów. Ten fakt chce-

my podkreślać w tegorocznej 
akcji – wyjaśnia Wojciech 
Owczarz, pomysłodawca akcji.

Jak zaznacza, rowery dla 
dzieci fundowane są z prze-
jechanych kilometrów dzięki 
zasobnym sponsorom. Od kil-
ku lat jest to jedna z dużych 
grup giełdowych działających 
w naszym regionie. – Z jednej 
strony rowery trafiają do dzieci 
i młodzieży z domów dziecka, 
z drugiej sami jeździmy na ro-
werach, jesteśmy aktywni i bar-
dziej ekologiczni. Bardzo mi 
zależy, aby coraz większa grupa 
pracowników korzystała z ro-
weru, np. w drodze do pracy. 
Mamy przygotowane specjalne 
zadaszenia i parkingi rowerowe. 

Jak co roku zapraszam wszyst-
kich pracowników do wspólnej 
jazdy – mówi Dariusz Mańko, 
prezes grupy kapitałowej.

Oficjalnie tegoroczna ak-
cja ruszyła 10 marca na placu 
Chrobrego w Bielsku-Białej, 

ale tak naprawdę ekocykliści 
wpisują się przez cały rok. 
Pierwszy tegoroczny wpis ma 
datę 1 stycznia, od tej pory 
„wciągnięto się” na listę ponad 
420 razy z blisko 16 tys. kilo-
metrów. Fundacja podkreśla 

zbawienny wpływ rowerowe-
go stylu życia na środowisko, 
toteż od razu przelicza kilome-
try przejechane na rowerze na 
ograniczenie emisji szkodliwe-
go dwutlenku węgla. W tym 
roku to już blisko 4 tony! (R)

ostatnia pula ŚrodkóW
Kwotę co najmniej 50 mln 

zł przeznaczy Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach na dofinansowanie 
kompleksowej termomoderni-
zacji wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych na terenie 
województwa śląskiego.

– Zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych, bo to już 
ostatnia szansa na zdobycie 
pieniędzy z tej unijnej per-
spektywy. Jako instytucja 
wdrażająca mamy do rozdy-
sponowania 50 mln zł, ale 
przy dużym zainteresowaniu 
będzie możliwość zwiększe-
nia puli środków. Podobnie, 
jak w poprzednim konkursie, 
kiedy tę kwotę prawie po-
dwoiliśmy do ponad 92 mln 
zł – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach.

Wnioski w ramach ogło-
szonego już konkursu skła-
dać można od 29 marca. 
O uzyskanie dofinansowania 
ubiegać się mogą gminy, 
spółdzielnie oraz wspólnoty 

mieszkaniowe. Do wypełnie-
nia i złożenia wniosku ko-
nieczny jest przede wszystkim 
audyt energetyczny budynku 
przeznaczonego do termo-
modernizacji. Potrzebny jest 
również tzw. montaż finanso-
wy inwestycji i niezbędne ze-
zwolenia. Termin aplikowania 
o środki upływa 28 maja br.

Na uwagę zasługuje, że 
w poprzednich pięciu edycjach 
konkursu przyznano blisko 327 
mln zł dofinansowania z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. 
Przeznaczono je na zmoderni-
zowanie energetyczne 663 
budynków, co dało aż 15 479 
gospodarstw domowych. (ReD)

mnieJ ZaniecZysZcZeń
Gmina Jaworze przy-

gotowuje się do kontynu-
owania realizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emi-
sji, zakładającego wymianę 
kolejnych pieców na nowe, 
bardziej ekologiczne.

Program w latach 2018-
2020 przyniósł bardzo wy-
mierny skutek. Wymieniono 
łącznie 86 wysłużonych 
„kopciuchów”, które zastą-
pione zostały nowymi pieca-
mi, w znaczącej większości 
kotłami gazowymi. Koszt 
zadania wyniósł łącznie 1 
104 180,56 zł, z czego Gmi-
na Jaworze udzieliła miesz-
kańcom dotacji – ze środków 
własnych oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach – w wysokości 
565 933,87 zł.

Co najistotniejsze, reali-
zacja działań ujętych w Pro-
gramie Ograniczenia Niskiej 
Emisji przyczyniła się już do 
poprawy jakości powietrza 
na terenie Jaworza. – Montaż 
nowoczesnych pieców, przede 
wszystkim gazowych, ale i wy-

sokowydajnych węglowych, to 
znaczne zmniejszenie bardzo 
szkodliwych substancji zanie-
czyszczających powietrze. To 
inwestycje proekologiczne, na 
które zamierzamy niezmiennie 
stawiać – mówi wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz.

W tym roku Gmina zbie-
rać będzie deklaracje od 
mieszkańców zainteresowa-
nych modernizacją swojego 
źródła ogrzewania, by w na-

stępnym przystąpić do przy-
znawania dotacji w ramach 
PONE. W pierwszej kolej-
ności środki udzielane będą 
na wymianę ponad 10-letnich 
pieców. – Idziemy zdecydo-
wanie w wymianę kotłów na 
te ogrzewane gazem. Węglo-
we będą mogły być monto-
wane tylko tam, gdzie nie ma 
obecnie przyłączy gazowych 
– podsumowuje wójt Ostał-
kiewicz. (RAF)

Na bielskim placu chrobrego zainaugurowano tegoroczną akcję „Rower pomaga”.
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Proekologiczne działania w gminie Jaworze przynoszą efekt, a stan 
powietrza systematycznie ulega poprawie.
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W powiecie bielskim budynki wielorodzinne do tej pory poddawały termo-
modernizacji przede wszystkim samorządy. Na zdjęciu ocieplony budynek 
wielorodzinny w Pisarzowicach w gminie Wilamowice.
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SPOŁeCzeŃSTwO

sport i edukacJa W Jednym
szkoła mistrzostwa sportowego, funkcjonująca pod szyldem BTs rekord w Bielsku-Białej,  

to niezmiennie idealna propozycja dla tych rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci z powodzeniem  

łączyły edukację na wysokim poziomie ze zdobywaniem sportowych umiejętności.

I właśnie ta dobrze sko-
relowana zależność, prowa-
dząca do wszechstronnego 
rozwoju młodzieży, stanowi 
jeden z najważniejszych atu-
tów placówki zlokalizowanej 
przy ulicy Startowej w Biel-
sku-Białej. – Obraliśmy kie-
runek wyraźnego stawiania 
na sport, ale nie zaniedbując 
przy tym edukacji. Takie po-
dejście doskonale się spraw-
dza, bo stworzyliśmy przez te 
kilka ostatnich lat działalno-
ści szkoły optymalne warun-
ki do prawidłowego rozwoju 
dzieci i młodzieży. Ucznio-
wie czują się w naszej szkole 
dobrze, cenią sobie panującą 
tu atmosferę i mogą się bez 
przeszkód realizować – mówi 
Janusz Szymura, prezes BTS 
Rekord, organu prowadzące-
go SMS.

Nabywanie kolejnych 
zdolności sportowych i na-
ukowych przez uczniów nie 
zostało w żaden sposób za-
chwiane, także w trudnym 
czasie pandemii. Z zacho-

waniem niezbędnych wy-
mogów sanitarnych szkoła 
konsekwentnie realizowała 
nakreślone plany w kwestii 
zajęć sportowych. Szybko 
przysposobiła się również do 
prowadzenia lekcji w formule 
on-line. – Doświadczenia, któ-
re zdobyliśmy zostaną z nami 
i będą w przyszłości właści-
wie spożytkowane – zauważa 

Anita Gańczarczyk, dyrektor 
placówki w Cygańskim Lesie.

Szkoła zapewnia aktual-
nie miejsce do umiejętnego 
łączenia edukacji ze sportem 
dla około 180 uczniów – w po-
szczególnych rocznikach klas 
licealnych oraz najstarszych 
w szkole podstawowej. Nie 
inaczej będzie w roku szkolnym 
2021/2022, na który obecnie 

w SMS Rekord prowadzony 
jest nabór, obejmujący już przy-
szłą klasę IV „podstawówki”, 
I klasy LO oraz uzupełniają-
cy w klasach V i VI. – Kon-
sekwentnie dbamy o to, aby 
ilość uczniów przyjmowanych 
nie zaburzała jakości, na którą 
kładziemy szczególny nacisk. 
Tego pokłosiem są liczne suk-
cesy sportowe naszych drużyn 
piłkarskich i futsalowych. To 
także jednak systematyczna 
i dobrze zorganizowana praca 
treningowa – podkreśla wice-
dyrektor ds. sportowych w SMS 
Rekord Jarosław Krzystolik.

Nie bez znaczenia są świet-
ne warunki, jakie gwarantuje 
Centrum Sportu Rekord. To 
nowoczesne i w pełni wypo-
sażone multimedialnie sale 
lekcyjne, biblioteka, stołówka, 
niezbędne zaplecze z szatniami. 
Na infrastrukturę sportową, do-
stępną dla podopiecznych SMS 
Rekord, składają się z kolei trzy 
boiska piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią o różnych wy-
miarach, pełnowymiarowe bo-

isko trawiaste, hala sportowa, 
siłownia oraz salka na potrzeby 
zajęć fitness. Uczniowie mogą 
liczyć także na zakwaterowanie 
w komfortowych warunkach in-
ternatu przy zapewnionej cało-
dobowej opiece pedagogicznej. 

– Nie byłoby to możliwe bez 
ścisłego związku Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego z klubem 
Rekord, ale również współpra-
cy ze szkółkami i akademiami 
piłkarskimi w regionie – dodaje 
prezes Janusz Szymura. (MA)

KAcPeR BuRZeJ – maturzysta SMS Rekord w roku  
szkolnym 2019/2020, obecnie bramkarz Rekordu  
Bielsko-Biała w Futsal ekstraklasie:

Szkoła dała mi bardzo wiele i na pewno będę ją dobrze wspominał. 
Najbardziej podobało mi się to, w jaki sposób trenerzy i nauczyciele 
podchodzą do uczniów. Nauka i rozwój sportowy idą tu rzeczywiście w 
parze i naprawdę da się te aspekty świetnie połączyć. Szkoła zapewniła 
mi nie tylko możliwość nabywania nowych umiejętności, ale dzięki 
temu, że mieszkałem w internacie nauczyła mnie również samodziel-
ności. to świetny wybór dla młodych osób także dlatego, że ośrodek 
szkoleniowy Rekordu ma fantastyczne warunki i możliwości do rozwoju 
piłkarskiego. W połączeniu ze szkołą, w której można się wszechstronnie 
kształcić to niesamowity przywilej. 

PIOtR WyROBA – maturzysta SMS Rekord w roku szkolnym 2019/2020, 
obecnie piłkarz III-ligowego Ruchu chorzów:
Szkołę wspominam w samych superlatywach jako dającą duże możliwo-
ści przyszłościowe pod względem sportowym, ale również i naukowym. 
Na pewno każdy uczeń potrzebuje czasu, aby przystosować się do trybu 
nauczania w Rekordzie, ponieważ praktycznie większą część dnia spędza 
się na terenie obiektów w cygańskim Lesie. Podobała mi się jednak 
panująca tam atmosfera oraz oczywiście możliwość trenowania po 
kilkanaście godzin tygodniowo. Dzięki tym wielu godzinom spędzonym 
czy to w hali, czy też na boisku przy Startowej umiejętności każdego 
zawodnika idą w górę, a co za tym idzie naturalnie otwierają fajne 
piłkarskie perspektywy.

Drużyny Rekordu w rozgrywkach futsalowych i piłkarskich, złożone w 
znacznej mierze z uczniów oraz absolwentów SMS Rekord, systema-
tycznie osiągają znaczące sukcesy rangi ogólnopolskiej.
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