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Aura sprzyja pracom w terenie
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Łatwiej ruszać na pomoc
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Coraz częściej powstają miejsca aktywizacji społecznej
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Dzieci chętnie włączają się w ekologiczne akcje
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AktuAlności

naturą Malowane
„Naturą malowane” to część 
projektu „Manewry Kultu-
ry” z Gminnym Centrum 
Działań Twórczych w Pi-
sarzowicach, integrującego 
miejscową społeczność.

Pisarzowska filia Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wilamowicach rozpoczęła 
realizację drugiej części zada-
nia w ramach programu „Dom 
Kultury + Inicjatywy lokalne 
2021”. W pierwszym etapie 
mieszkańcy i organizacje spo-
łeczne zgłaszały swoje pro-
pozycje działań kulturalnych 
czy artystycznych, jakie można 
realizować w zmodernizowa-
nym domu kultury, noszącym 
teraz nazwę Gminne Centrum 
Działań Twórczych w Pisarzo-
wicach. Wśród zwycięskich 
i przeznaczonych do realizacji 
pomysłów znalazła się organi-
zacja warsztatów florystyczno-
-artystycznych zgłoszona przez 
Danutę Mleczko.

Pomysł okazał się rzeczy-
wiście nadzwyczaj udany, 
a efekt tego wydarzenia prze-
rósł oczekiwania organiza-
torów. Inicjatywa zakładała 
wyjście Domu Kultury poza 
placówkę, w przestrzeń wsi 
i zrealizowanie działania na 
łonie natury. Przygotowa-
niem do zajęć było zbieranie 

zielonego materiału, z które-
go można było tworzyć prace, 
oraz wygospodarowanie wy-
godnego miejsca do samej re-
alizacji, co oznaczało dwa dni 
spędzone w lesie należącym do 
zaprzyjaźnionych pisarzowian.

Same warsztaty „Natu-
rą malowane” odbyły się 27 
sierpnia. Wtedy powstała cała 
galeria oryginalnych, pięknych 
gobelinów tkanych z natury. 
Prowadząca warsztaty artyst-
ka i malarka Aneta Lachendro 
dawała uczestnikom cenne 
wskazówki co do kompozycji 
roślinnych obrazów, z kolei 
kierownik Centrum Urszu-
la Kucharska służyła radą 
w kwestiach technicznych 
i sposobu pracy z trawami, 
polnymi kwiatami i innymi 
darami lasu. Uczestnicy najle-
piej wspominają, że podczas 
warsztatów mogli być razem, 
poznać nowych mieszkańców 

Pisarzowic, pracować w mię-
dzypokoleniowym zespole. 
Podczas zajęć ramię w ramię 
tworzyły dzieci z mamami, 
wnuczki z babciami, sąsiad-
ki, koleżanki – panie bawiły 
się świetnie.

Podsumowaniem warszta-
tów była wystawa prac zor-
ganizowana z pomocą Rady 
Sołeckiej Pisarzowic na terenie 
LKS Pionier w Pisarzowicach 
podczas obchodów Dożynek 
Gminnych. Gobeliny stanowiły 
piękny dodatek do wszystkich 
dekoracji dożynkowych, wzbu-
dzały ciekawość i niekłama-
ny zachwyt.

Program „Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne 2021” zo-
stał dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Bene-
ficjentem programu jest Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Wilamowicach. (M.Ch.)

Wydawca i skład: Medio Press Adam Kliś, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 29. Strona internetowa: www.gazetabeskidzka.pl, e-mail: redakcja@gazetabeskidzka.pl.  Redaktor Naczelny: Marcin Nikiel. Z-ca Redaktora 
Naczelnego: Mirosław Łukaszuk. Redaguje: Zespół. Kontakt z redakcją: tel. 510-123-382. Druk: Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec.  Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

kózka w parze z koziołkieM
Gmina Kozy może po-

szczycić się kolejną nie lada 
wizytówką swojej miejsco-
wości. Na skwerku przy uli-
cy Szkolnej stanęły kózka 
i koziołek, wykonane przez 
miejscowego rzeźbiarza Da-
riusza Fludera.

– Wszystkie moje dzieła 
są czasochłonne. Nie inaczej 
było z kózkami. Docierają 
do mnie głosy, że prezentują 
się bardzo efektownie. Ale to 
bilans „bitych” 90 dni robo-
czych po 10-12 godzin dzien-
nie – tłumaczy artysta.

Okazałe rzeźby wykonane 
zostały z nierdzewnej, kwa-
soodpornej blachy, a całą in-
stalację dostosowano do ich 
lokalizacji. Wybrano dla nich 
miejsce przy ul. Szkolnej, które 
jest jednym z charakterystycz-
nych punktów w gminie, nie-
mal w samym jej centrum i w 
pobliżu najruchliwszej w miej-
scowości trasy ruchu pieszego.

Odsłonięcia kózki i ko-
ziołka dokonał we wrześniu 

wójt Jacek Kaliński w towa-
rzystwie uradowanych dzieci 
z miejscowego przedszkola. 
– Zapewne nie zabraknie 
osób spoza naszej gminy, 
które do Kóz przyjadą i na-
tkną się tu na kózki. A może 
z ciekawości wybiorą się 
nawet specjalnie po to, by 
zobaczyć je z bliska? – za-
stanawia się wójt Kaliński.

Jej uzupełnieniem, to 
w związku z lepszą identyfi-
kacją dzieła, będzie tablicz-
ka z napisem: „Instalacja ta 
akcentuje mit założycielski 

wsi Kozy, która to wedle 
legendy jako jedyna ocalała 
z ataku hordy tatarskiej pusto-
szącej te ziemie. To legenda 
zaklęta w nowoczesnej for-
mie, odzwierciedlającej czas 
teraźniejszy, niezależnie od 
jego upływu”.

Rzeźby zostały sfinan-
sowane przez Gminę Kozy, 
która przeznaczyła na ten cel 
środki uzyskane za zajęcie 
drugiego miejsca w konkursie 
„Najpiękniejsza Wieś Woje-
wództwa Śląskiego” w 2020 
roku. (M)

uczelnia nagroDziła wójta
Akademia WSB nagro-

dziła wójta gminy Jasienica 
Janusza Pierzynę wyróż-
nieniem uczelni za wkład 
w jej rozwój.

Janusz Pierzyna otrzymał 
wyróżnienie rektora uczelni 
za wkład w rozwój Akademii 
WSB, za współpracę przy 
realizacji przedsięwzięć na-
ukowych i badawczych oraz 
udział w projektach na rzecz 
społeczności regionu. Nagro-
dę wójtowi wręczyła rektor 
Akademii dr hab. Zdzisła-
wa Dacko-Pikiewicz, prof. 
AWSB, w sobotę 9 paździer-
nika podczas inauguracji roku 
akademickiego 2021/2022 
w Wydziale Zamiejscowym 
w Cieszynie Akademii WSB. 
Uroczystość została zorgani-
zowana w cieszyńskim Te-
atrze im. Adama Mickiewicza.

Janusz Pierzyna od wielu 
lat współpracuje z cieszyńską 
filią Akademii WSB. Patro-
nował jako prezes Stowarzy-
szenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza” w imie-
niu Sieci EuroInstytutu Pol-
sko-Czesko-Słowackiego 
z siedzibą w Cieszynie po-

wołaniu uczelnianego Insty-
tutu Studiów nad Współpracą 
Terytorialną i Międzyorga-
nizacyjną Akademii WSB 
w Wydziale Zamiejscowym 
w Cieszynie. Jest również 
członkiem Rady Ekspertów 
Akademii WSB w Cieszy-
nie. (UGJ)

MłoDzi Strażacy w akcji

Z inicjatywy Zarządu Po-
wiatowego Związku OSP RP 
w Bielsku-Białej 25 września 
na stadionie w Bestwinie zor-
ganizowane zostały zawody 
przeznaczone dla młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych.

W szranki powiatowych 
zmagań stanęło dziewięć 
drużyn chłopców oraz czte-
ry dziewcząt, rywalizujących 
wcześniej na etapie gmin-
nym. Raz jeszcze okazało 
się, że tego rodzaju zawody 
to nie tylko współzawod-
nictwo, ale przede wszyst-

kim integracja środowiska 
i okazja do poprawy umie-
jętności przydatnych w póź-
niejszym szkoleniu.

Druhowie i druhny uczest-
niczący w zawodach stanęli 
przed koniecznością poko-
nywania sztafety pożarniczej 
z przeszkodami, a także za-
liczania ćwiczeń bojowych. 
Wśród chłopców najlepiej 
poradziły sobie jednostki ze 
Starej Wsi, Bystrej i Ligoty, 
tuż za podium sklasyfikowa-
na została po sąsiedzku mło-
dzież z Janowic. Rywalizacja 

dziewcząt przebiegła naj-
bardziej pomyślnie dla OSP 
Bujaków, w dalszej kolejno-
ści zaś jednostek z Wilkowic 
oraz Pisarzowic.

Umiejętności i zapału 
wszystkim uczestnikom bez 
wyjątku gratulowali m.in. sta-
rosta bielski Andrzej Płonka, 
poseł Przemysław Drabek oraz 
pełniący rolę gospodarza wójt 
gminy Bestwina Artur Beniow-
ski. Nad prawidłowym przebie-
giem części sportowej czuwał 
jako sędzia główny młodszy 
brygadier Piotr Midor. (RA)

SySteM ratujący życie
„W sieci życia” to specjal-

ny bezpłatny system stworzony 
z myślą o udzieleniu szybkiej 
pomocy starszym i potrzebu-
jącym mieszkańcom Jaworza.

Ten ratujący życie system 
został stworzony przy finanso-
wym wsparciu Gminy Jaworze. 
Obejmuje 50 osób: starszych, 
chorych, niepełnosprawnych 
czy samotnych. Ma im nie 
tylko zapewnić poczucie bez-
pieczeństwa, ale i przyjść z po-
mocą w razie zagrożenia.

Osoba wpisana do sys-
temu w swoim telefonie 
komórkowym wśród klawi-
szy szybkiego wybierania 
ma jeden przeznaczony na 
wywołanie numeru Sieci 
Życia. W razie zagroże-
nia wystarczy, że naciśnie 
przycisk, tym samym łą-
cząc się z centralą systemu. 
Tam, wiedząc dokładnie, 
kto dzwoni, na jaką chorobę 
cierpi, na jakie zagrożenia 
jest narażony, dyżurujący 

społeczni operatorzy natych-
miast uruchamiają działania 
ratunkowe służby odpowied-
niej do rodzaju zasygnalizo-
wanego zagrożenia.

– System jest wdrażany we 
współpracy z naszym Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, który dysponuje 
najlepszą wiedzą o osobach 
wymagających opieki w Ja-
worzu. Liczymy, że przysłu-
ży się naszym mieszkańcom 
w nagłych wypadkach – wy-
jaśnia wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz. (M)
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WydArzeniA

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 
patronatem Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej, jak również za-
pewniała opiekę fizjoterapeu-
tyczną zawodniczkom Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w 
Szczyrku

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

reKlaMa

Super paka z atrakcjaMi

Pod znakiem sportowej 
aktywności dla wszystkich 
chętnych upłynie tegoroczna 
odsłona charytatywnej im-
prezy „Super Paka Dla Dzie-
ciaka”. Choć do wydarzenia 
planowanego na niedzielę 
5 grudnia sporo pozostało 
jeszcze czasu, to już ruszyły 
wzmożone przygotowania.

Tyczy się to zwłaszcza za-
pisów na biegi dla dzieci oraz 
dorosłych (dostępne na stronie 
www.dostartu.pl), które wio-
dąc ulicami Bielska-Białej 
w godzinach popołudniowych 
w niedzielę 5 grudnia będą 
głównym punktem całej im-
prezy. Dzieci na dystansie 1 
km wystartują o godzinie 16, 
godzinę później rozpocznie 
się 5-kilometrowy bieg dla 

osób powyżej 16. roku życia. 
Ta część akcji wpisuje się 
w promowanie wśród lokalnej 
społeczności aktywnych form 
spędzania czasu i zachęcanie 
do uprawiania sportu.

Równolegle na terenie Par-
ku „W Dechę” przy Centrum 
Handlowym Gemini Park 
w Bielsku-Białej trwać będzie 
od godz. 15.30 świąteczny jar-
mark. Z tej wyjątkowej okazji 
nie zabraknie wielu atrakcji dla 
wszystkich obecnych, w szcze-
gólności całych rodzin w ra-
mach Kids Areny. Zaplanowano 
również wspólne kolędowanie, 
które wprowadzi uczestników 
przedsięwzięcia w prawdziwie 
świąteczny nastrój.

Organizatorem przedsię-
wzięcia „Super Paka Dla Dzie-
ciaka” jest Fundacja Imperium 

Sportu, która po raz kolejny 
podejmuje się tej charytatyw-
nej inicjatywy. Zebrane środki 
podczas grudniowego wyda-
rzenia, zarówno z opłaty wpi-
sowej za udział w biegu, jak 
i dobrowolnych datków, prze-
znaczone będą na szczyty cel.

– Święta Bożego Narodze-
nia to zawsze czas przyjemnych 
doznań. Chcemy, aby podobnie 
odczuwali go nasi podopiecz-
ni, ale i inne dzieci z Bielska-
-Białej. Co roku organizując tę 
akcję widzimy ich uśmiech-
nięte i rozradowane buzie, a to 
najlepszy powód do tego, aby 
znów się spotkać w miłej at-
mosferze. Zachęcam gorąco do 
bycia tego dnia razem z nami 
– mówi Maria Bogunia, prezes 
Fundacji Imperium Sportu.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

poDpiSy już w SejMie
W czwartek 30 września przedstawiciele 

„Solidarności” złożyli w Sejmie podpisy zebra-
ne pod projektem ustawy o emeryturach stażo-
wych. Łącznie to 235 tysięcy podpisów, w tym 
ponad 8 tysięcy zebranych na terenie Podbeski-
dzia – w zakładach, biurach związkowych i na 
ulicach. Ta akcja się nie kończy…

– Solidarność jako związek zawodowy 
nie boi się trudnych wyzwań. A dla nas było 
to trudne wyzwanie z powodu pandemii ko-
ronawirusa. Z kolei, jeśli chodzi o zebranie 
odpowiedniej liczby podpisów, to do tego 
nie mieliśmy żadnych obaw. Ta inicjatywa 
jest bardzo ważna dla polskich pracowników, 
którzy ciężko pracują, którzy od początku 
swojej kariery zawodowej opłacają składki na 

fundusz ubez-
p ieczeń  spo -
łecznych i mają 
uzbierany kapi-
tał emerytalny. 
To dla nas bar-
dzo ważne, dlatego z satysfakcją mogę dziś 
powiedzieć, że przywozimy do Sejmu 235 tys. 
podpisów. Podpisy są nadal zbierane w całej 
Polsce, ale dziś mija termin na złożenie wyma-
ganej liczby w Sejmie. Zgodnie z wymogami 
formalnymi wystarczyło zebrać 100 tys., ale 
nas to nie zadowalało. Dlatego chcemy zbierać 
dalej. Złożone dziś podpisy pozwalają nam na 
to, żeby procedura w Sejmie mogła się rozpo-
cząć – powiedział Piotr Duda na konferencji 

prasowej przed budynkiem 
Sejmu RP.

Podpisy poparcia dla 
solidarnościowego projek-
tu ustawy o emeryturach 
stażowych nadal można 
składać w zakładowych or-
ganizacjach związkowych 
oraz w siedzibie Zarządu 
Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” i te-
renowych biurach nasze-
go związku.

na Podbeskidziu podpisy popierające projekt ustawy o emeryturach stażowych 
zbierane były m.in. na ulicach miast.

prezyDent MeDiatoreM?

Spór „SoliDarności” oświaty z rząDeM
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” za-

żądała natychmiastowej realizacji porozumienia 
zawartego 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy Rządem 
RP a naszym Związkiem.

W stanowisku przyjętym 6 października br., 
dotyczącym tej bulwersującej sprawy, czytamy 
m.in.: „Od ponad dwóch lat Rząd uchyla się od 
wypełnienia przyjętego zobowiązania o wpro-
wadzeniu nowego systemu wynagradzania 
nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wy-
nagrodzeniem w gospodarce narodowej. Zlekce-
ważenie zawartej z NSZZ „Solidarność” umowy 
społecznej jest dla wszystkich polskich pracow-
ników bardzo negatywnym sygnałem. Brak za-
ufania obywateli do państwa może skutkować 
niepokojami społecznymi i niechęcią do roz-
wiązywania konfliktów społecznych na drodze 
porozumienia i kompromisu.”

Kilka dni później szef „Solidarności” Piotr 
Duda zwrócił się do Prezydenta RP o mediację 
pomiędzy oświatową „Solidarnością” a Pre-
mierem. Zdaniem lidera „Solidarności” nie-
wywiązanie się przez rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego z porozumienia zawartego po-
nad dwa lata temu pomiędzy Krajową Sekcją 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
oraz wicepremierem ds. dialogu społecznego 
Beatą Szydło, ministrem edukacji narodowej 

Anną Zalewską, ministrem rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, sze-
fem kancelarii premiera ministrem Michałem 
Dworczykiem oraz wiceministrem finansów 
Tomaszem Robaczyńskim – to wyjątkowo 
bulwersująca sprawa.

– Przekazuję Panu Prezydentowi kopię 
samego porozumienia, dotyczącego przede 
wszystkim zmian w systemie wynagradzania 
nauczycieli. Pragnę też przypomnieć, że zo-
stało ono zawarte 7 kwietnia 2019 r. w bardzo 
trudnym dla polskiej edukacji czasie, a NSZZ 
„Solidarność” nie ulegając presji wykazał się 
daleko idącą rozwagą i odpowiedzialnością – 
napisał przewodniczący.

Obecną postawę gabinetu Morawieckiego 
Piotr Duda nazywa „nieustającą biernością rzą-
du” i przypomina, że 6 października Rada Sek-
cji powołała sztab protestacyjny. – Szanowny 
Panie Prezydencie. Zwracam się do Pana jako 
patrona dialogu społecznego, aby Pan włączył 
się w mediacje pomiędzy oświatową „Solidar-
nością” a Premierem. Realizacja powyższego 
porozumienia to elementarna powinność Rządu. 
Tu chodzi przede wszystkim o wiarygodność 
polskich władz i wiarygodność Zjednoczonej 
Prawicy, której rządy tym się charakteryzowały 
przez ostatnie lata – zakończył list Piotr Duda.

zapraSzaMy Do kręgielni
Podbeskidzka „Solidarność” organizuje 

kolejne zawody w kręgle. Rozgrywki odbędą 
się w sobotę 20 listopada w Bielsku-Białej. 
Mogą w nich uczestniczyć 4-osobowe drużyny 
zgłaszane przez przewodniczących organizacji 
związkowych NSZZ „Solidarność” z całego re-

gionu. Zgłoszenia przyjmowane są w Zarządzie 
Regionu Podbeskidzie do 15 listopada.

Regulamin rozgrywek i inne szczegóły zna-
leźć można na stronie internetowej podbeskidz-
kiej „Solidarności” – www.solidarnosc.org.pl/
bbial .

w rocznicę śMierci kSięDza jerzego

paMięć o niezłoMnycH DucHownycH
W rocznicę porwania ks. Jerzego Popiełuszki 

obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchow-
nych Niezłomnych. Został on uchwalony przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku.

Dzień ten obchodzony jest 19 października 
jako święto państwowe ustanowione – jak pod-
kreśla ustawa – w hołdzie „bohaterom, niezłom-
nym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. 
Tego dnia oddajemy cześć wszystkim osobom 
duchownym żyjącym w różnych epokach, które 
poświęciły życie Bogu i ojczyźnie.

Na datę ich upamiętnienia wybrano dzień, 
kiedy to w 1984 r. funkcjonariusze Służby 
Bezpieczeństwa uprowadzili ks. Jerzego Po-
piełuszkę, którego później okrutnie torturowali 
i zamordowali.

  
W uroczystościach w 37. rocznicę śmierci bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „Solidar-
ność”, które odbyły się w kościele św. Stanisława 
Kostki na warszawskim Żoliborzu, wzięli udział 
przedstawiciele rodziny ks. Popiełuszki, repre-
zentanci instytucji rządowych i samorządowych 
oraz poczty sztandarowe regionów i zakładów 
NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Tradycyjnie 
nie zabrakło też przedstawicieli podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Uroczystej mszy świętej z modli-
twą o kanonizację bł. księdza Jerzego Popiełuszki 
przewodniczył bp Tadeusz Pikus.

Szkolenie inSpektorów
Podbeskidzka „Solidarność” była organiza-

torem kolejnego szkolenia społecznych inspek-
torów pracy, które trwało od 27 września do 1 
października w Ustroniu.

– Podstawowym zadaniem takich cyklicz-
nych szkoleń jest pogłębienie wiedzy inspek-
torów, zapoznanie ich ze zmieniającymi się 
wciąż przepisami, a także nawiązanie przez nich 
współpracy z kolegami z innych zakładów pracy 
oraz z przedstawicielami Państwowej Inspek-
cji Pracy. To wszystko sprawia, że mogą lepiej 
wypełniać swoje obowiązki oraz skuteczniej 
dbać o przestrzeganie przepisów z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy – mówi Stanisław 
Sołtysik, wiceprzewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” i główny organizator szkoleń 
w naszym regionie.

W szkoleniu społecznych inspektorów pracy 
wzięło udział 47 związkowców z 14 zakłado-
wych organizacji „Solidarności”. Zajęcia prowa-
dzili przedstawiciele PIP z Katowic i oddziału 

w Bielsku-Białej, a także dyrektor bielskiego 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ratow-
nik medyczny. Uczestnicy szkolenia – obok za-
jęć – mieli możliwość zwiedzenia elektrowni 
wodnej Porąbka-Żar.

na zakończenie szkolenia wszyscy jego uczestnicy otrzy-
mali stosowne certyfikaty.

gDy gaśnie paMięć…
Z inicjatywy Śląskiego Kuratorium Oświaty 

w szkołach województwa śląskiego – zarówno 
podstawowych, jak i ponadpodstawowych – realizo-
wany jest projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 
mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”.

Adresowany jest on do uczniów i nauczy-
cieli. Jego głównym celem jest przygotowanie 
dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 
40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wo-
jennego. Partnerami projektu są m.in. Instytut 

Pamięci Narodowej i „Solidarność” – także 
z Regionu Podbeskidzie.

W regionie chęć uczestnictwa w tym projek-
cie zgłosiło ponad 160 (!) szkół. W większości 
z nich zostały już przygotowane kąciki histo-
ryczne, a nauczyciele z tych placówek wzięli 
udział w specjalnych wykładach i spotkaniach 
– między innymi ze świadkami historii. Szcze-
góły tego projektu znaleźć można na stronie 
internetowej pamiec81.pl.

W Bielsku-Białej w spotkaniu nauczycieli ze świadkami historii uczestniczyli (na zdjęciu od prawej): Mirosław 
Styczeń, Władysława Bobowska, Wiesław Pyzio, Andrzej Sikora i Jarosław Szarek.
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Skontaktuj Się z naMi
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swo-
ich zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” lub terenowymi oddziałami naszego związku.

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

Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul tel. 668 973 092, 
e-mail: b.mazul.bbial@solidarnosc.org.pl

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda tel. 603 
769 965, e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

oDeSzli na Drugą Stronę...
Zbliża się listopad – miesiąc, w którym w sposób szczególny wspominamy 

tych, którzy odeszli już do wieczności, naszych zmarłych krewnych, 

przyjaciół, znajomych.

My, członkowie podbe-
skidzkiej „Solidarności”, 
w sposób szczególny pamię-
tajmy w tym czasie o tych, 
którzy współtworzyli nasz 
związek na Podbeskidziu, 
poświęcali mu swe siły, czas, 
zdrowie, często także swą 
wolność, działali ofiarnie 
w komisjach zakładowych, 
walcząc o prawa ludzi pracy, 
a których nie ma już wśród 
nas. W różnym czasie i w róż-
nym stopniu przyczynili się do 
odzyskania wolności przez 
naszą Ojczyznę, do przetrwa-
nia, a potem rozwoju „Solidar-
ności”. Niektórzy z nich nie 
byli nawet członkami „Soli-
darności”, lecz poprzez swą 
działalność i ofiarę zasłużyli 
na naszą wdzięczną pamięć.

Ta smutna lista z każdym 
rokiem jest coraz dłuższa. 

Znajdują się na niej mię-
dzy innymi:

Tadeusz Adamski, Wie-
sław Bakalarski, Janusz 
Bargieł, Ryszard Basior, 
Andrzej Baścik, Antoni 
Bobowski, Zofia Borecka-
-Michalak, Barbara Bryś, 
Kazimierz Bury, Michał 
Caputa, Kazimierz Cieśla, 
Andrzej Chlewicki, Lu-
dwik Czarnecki, Bożena 
Ćwiertniewska, Henryk 
Data, Maciej Dębowski, 
Oswald Dobrzański, Rudolf 
Dominik, Czesław Drzazga, 
Władysław Dutka, Andrzej 
Działkowski, Józef Dziech, 
Maciej Faflak, Karol Faj-
kis,  Zygmunt Faliński, 
Włodzimierz Foryś, Jan 
Frączek, Jerzy Freindorf, 
Jan Gajewski, Stanisław 
Jerzy Gdula, Zbigniew 
Gołąb, Jerzy Górny, Zdzi-

sław Greffling, Bolesław 
Gwizdała, Wanda Gwiz-
dała, Janina Jabłońska, 
Kazimierz Jabłoński, Ja-
nusz Januszewski, Grze-
gorz Jaroszewski, Jadwiga 
Kaczmarczyk, Krzysztof 
Kierepka, Jan Kinowski, 
Wojciech Kisiel, Helena 
Kocoń, Zbigniew Kołodyń-
ski, Józef Kowalski, Bar-
bara i Ireneusz Kóskowie, 
Andrzej Kralczyński, Jerzy 
Kucharski, Franciszek Ku-
morowicz, Eugeniusz Lach, 
Mieczysław Machowiak, 
Tadeusz Makulski, Tade-
usz Malejka, Jan Krzysztof 
Marek, Danuta Marzec-
-Styczeń, Alicja Mazur, 
Tadeusz Miara, Wiesław 
Micherda, Leopold Mize-
ra, Zdzisław Mnich, Tade-
usz Moll, Józef Noszczyk, 
Stanisław Olejak, Henryk 
Pawłowski, Anna Pietra-
sina, Lidia Pilch, Teresa 
Piwowarczyk, Kazimierz 
Podstawa, Aleksandra Po-
lak, Krystyna Pysz, Leszek 
Radziwiłł, Jan Sachajko, 
Ignacy Sanak, Andrzej 
Sikora, Weronika Semik, 
Stanisław Simoni, Antoni 
Sordyl, Wiesław Stache-
wicz, Bronisława Stani-
szewska, Marian Strzała, 

Bolesław Stwora, Jan Suli-
kiewicz, Stanisław Sznepka, 
Ewa Szostakowska, Bogu-
miła Sztefko, Aleksander 
Tarnawa, Stanisław Tekieli, 
Paweł Tomasik, Józef Tyc, 
Jan Tyrkiel, Rudolf Tyrna, 
Helena Wesołowska, Tade-
usz Wielgolawski, Antoni 
Włoch, Michał Wołyniec, 
Józef Wranik, Włodzi-
mierz Zabłocki, Stanisław 
Zacharias, Andrzej Zając, 
Jan Ziarko, Czesław Zuber, 
Stefan Zuber...

Tylko w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy do tego 
żałobnego wykazu dopisali-
śmy kolejne osoby. W tym 
czasie odeszli od nas: Ry-
szard Hadka,  Czes ław 

Łysień, Jan Wilczak, Stani-
sław Stolarski, Józef Golon-
ka, Ferdynand Mizia, Piotr 
Brańka, Tadeusz Szczer-
bowski, Kazimierz Żyrek, 
Roman Grudzień, Piotr 
Wojciechowski, Ludwik 
Ogiński, Tadeusz Wróbel, 
Jan Worek, Ryszard Anus 
i Teresa Szafrańska.

Do tej z pewnością dale-
ce niepełnej listy trzeba też 
dopisać zmarłych duszpaste-
rzy, którzy wspomagali „S” 
w czasie pamiętnego straj-
ku w 1981 roku, a później 
wspierali ją w okresie stanu 
wojennego. Są to przede 
wszystkim arcybiskup Bro-
nisław Dąbrowski, biskupi 
Czesław Domin i Herbert 

Bednorz oraz księża Kazi-
mierz Jancarz, Adolf Choj-
nacki, Franciszek Janczy, 
Władysław Wala, Leopold 
Zielasko ,  niezapomnia-
ny kapelan podbeskidzkiej 
„Solidarności” Józef Sanak, 
zmarły w czerwcu ubiegłego 
roku nasz wieloletni duszpa-
sterz ks. prałat Zbigniew 
Powada oraz ks. prałat 
Krzysztof Ryszka i ks. pra-
łat Jan Sopicki, którzy ode-
szli od nas w bieżącym roku.

Im wszystkim i dziesiąt-
kom innych, którzy w tym 
miejscu nie  zostal i  wy -
mienieni ,  podbeskidzka 
„Solidarność” winna jest 
wdzięczność, pamięć i mo-
dlitwę.

Od kilku lat bielskie stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, 
skupiające dawnych działaczy „Solidarności” i opozycji antykomunistycznej, 
umieszcza na grobach zmarłych przyjaciół tabliczki z symbolicznymi 
słowami pamięci i wdzięczności.
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poWiAt bielski

co ze Służbą zDrowia?
Jak powinna działać służba 
zdrowia w województwie 
śląskim? W tej sprawie sa-
morządy powiatowe regionu 
prezentują własne i kon-
kretne rozwiązania, ale nie 
wszystko zależy od nich.

Starostowie i kierownic-
two regionalnej służby zdro-
wia zebrało się w Pszczynie 
podczas Konwentu Powiatów 
Województwa Śląskiego pod 
przewodnictwem Andrzeja 
Płonki, starosty bielskiego. 
Głównym tematem była dys-
kusja nad przygotowaniem 
dokumentu Plan Transfor-
macji dla Województwa 
Śląskiego na lata 2022-2026. 
W tym celu pod koniec sierp-
nia powstała Wojewódz-
ka Rada do spraw Potrzeb 
Zdrowotnych, kierowana 
przez wojewodę śląskie-
go. W 13-osobowym skła-
dzie znalazł się tylko jeden 
przedstawiciel samorządu – 
starosta pszczyńska Barbara 
Bandoła, która reprezentuje 
Konwent Powiatów.

Warto podkreślić, że 
„Mapa potrzeb zdrowotnych 
na okres od 2022 r. do końca 
2026 r.”, wydana przez Mi-
nistra Zdrowia, opiera się na 
danych z 2019 r. Tymczasem 
rok 2020 przyniósł epidemię 
covid-19, która w znaczący 
sposób zmieniła funkcjo-
nowanie służby zdrowia 
w każdym aspekcie. – Prace 
nad planem transformacji to 
okazja do zasygnalizowania 
swoich obaw i uwag za po-
średnictwem wojewody do 
Ministra Zdrowia. Jednym 

z najpilniejszych zadań jest 
zaradzenie brakowi lekarzy 
i pielęgniarek. A zapowia-
da się, że będzie coraz go-
rzej. Trzeba więc postawić 
na kształcenie personelu 
– mówi starosta bielski An-
drzej Płonka. W pszczyńskim 
starostwie mówiono m.in. 
o stypendiach dla studentów 
ostatnich lat nauki, pod wa-
runkiem ich związania się 
z miejscowymi szpitalami, 
a także o drodze do zawo-
du medyków zza naszej 
wschodniej granicy.

Starosta Barbara Bandoła 
mówiła z kolei o konieczno-
ści realnej wyceny świad-
czeń medycznych. – Chcąc 
usprawniać funkcjonowanie 
szpitali w naszym woje-
wództwie jesteśmy w stanie 
myśleć nawet o pewnej kon-

solidacji. Nie jest to jednak 
możliwe, gdy część proce-
dur jest tak wycenionych, że 
przynoszą straty – mówi sta-
rosta pszczyńska. – Dzisiaj 
są usługi medyczne wycenio-
ne intratne oraz inne, bardzo 
potrzebne, jak choćby opieka 
paliatywna, które generują 
straty – dodaje Bandoła.

Na konwencie zdecydo-
wano o pisemnym proteście 
w sprawie drastycznych 
podwyżek cen gazu i prądu. 
Starostwie napiszą do rządu 
z prośbą o interwencję w tej 
sprawie. Konwent Powiatów 
Województwa Śląskiego 
będzie także pisemnie inter-
weniował w sprawie projek-
tu dofinansowań Cyfrowa 
Gmina, z którego nie mogą 
skorzystać powiaty, bo ich 
w nim nie ujęto. (MF)

Strategia rozwoju
Lepsza obsługa mieszkańców, 
wspieranie przedsiębiorczości 
oraz działań na rzecz ochro-
ny klimatu, a także promocja 
powiatu i wzmacnianie mar-
ki „Beskidy”. Powiat Bielski 
zaktualizował dokument, 
który wyznacza kierunki 
jego rozwoju.

Dokument  „Stra tegia 
Rozwoju Powiatu Bielskie-
go 2021+” przyjęto podczas 
ostatniej sesji Rady Powia-
tu. Zostały w nim określone 
kierunki wsparcia strategicz-
nego, w ramach których sa-
morząd powiatu będzie starał 
się działać. W powiecie biel-
skim przybywa mieszkańców, 
w ostatnich 20 latach populacja 
na tym terenie wzrosła o blisko 
15 proc., są to głównie młode 
rodziny z dziećmi. – Pracując 
nad strategią zastanawialiśmy 
się, co starostwo może im za-
proponować. Rodzice, jadąc do 
pracy, czy dowożąc dziecko 
np. na zajęcia pozalekcyjne, 
potrzebują szybkiego dojaz-
du do Bielska-Białej. Powiat 
może zatem postawić na roz-
wój infrastruktury drogowej 
– mówi Anna Plichta-Kotas, 

szefowa Wydziału Programo-
wania Rozwoju i Funduszy 
Europejskich w Starostwie 
Powiatowym w Bielsku-Białej.

Wśród priorytetów Powiatu 
Bielskiego znalazło się także 
dbanie o środowisko naturalne, 
a więc m.in. nacisk na odnawial-
ne źródła energii i ograniczanie 
skutków eksploatacji górniczej 
na terenie regionu. Kolejna 
ważna sprawa to obsługa miesz-
kańców. Każdy chce szybko za-
łatwić swoją sprawę w urzędzie. 
– Pandemia covid-19 pokazała, 
że jako społeczeństwo jesteśmy 
gotowi kontaktować się przez 
Internet i w tym kierunku po-
winniśmy dążyć, wprowadzając 
szeroko nowe e-usługi – wyja-

śnia naczelniczka. – Zgodnie 
z misją Powiatu Bielskiego 
chcemy kreować wysoką jakość 
życia w Beskidach, dynamiczny 
rozwój regionu, bezpieczeństwo 
mieszkańców i czyste środowi-
sko – dodaje.

Strategia rozwoju powiatu 
powstała m.in. na podstawie 
badań ankietowych przeprowa-
dzonych wśród mieszkańców 
i uczniów szkół ponadpodsta-
wowych, dla których starostwo 
jest organem prowadzącym, 
oraz warsztatów z kierownic-
twem urzędu: naczelnikami 
i kierownikami poszczegól-
nych wydziałów. Poprzedni 
dokument obowiązywał do 
końca ubiegłego roku. (MF)

życzenia  
Dla oświaty
Zdrowia i końca pandemii. 
I oby wróciła normalność, na 
którą jeszcze tak niedawno 
narzekaliśmy – właśnie ta-
kie życzenia najczęściej było 
słychać podczas spotkania 
z okazji powiatowego Dnia 
Edukacji Narodowej.

Starosta bielski Andrzej 
Płonka w siedzibie Starostwa 
wyróżnił pracowników placó-
wek oświatowych, jakie pod-
legają Powiatowi Bielskiemu. 
– Za nami trudny czas. Trze-
cia fala pandemii covid-19 
dała nam się mocno we znaki. 
Pracownicy oświaty, jak mało 
kto, odczuli tą rzeczywistość. 
Patrząc jednak na wyniki te-
gorocznych matur, nie mamy 
czego się wstydzić – dzięko-
wał nauczycielom starosta. 25 

nauczycieli zostało wyróż-
nionych finansową Nagrodą 
Starosty. Z kolei akty nadania 
tytułu nauczyciela mianowa-
nego odebrały trzy osoby.

– Żyliśmy i żyjemy w to-
talnym kryzysie, w którym 
próbujemy sobie poradzić. 
Najtrudniej było na począt-
ku, to było zaskoczenie, pra-
wie jak wojna. Teraz już sobie 
z tym radzimy, ale trzeba li-
czyć się z konsekwencjami. 
Może nie wszyscy zdają sobie 
z tego jeszcze sprawę, że ta 
sytuacja mocno nas pogrucho-
tała psychicznie – mówi Jan 
Bieroński, dyrektor czecho-
wickiego liceum.

Dorota Nikiel, odpowie-
dzialna za oświatę w Za-
rządzie Powiatu, podkreśla 
specyfikę Powiatu Bielskie-

go, ponieważ ma on do za-
oferowania uczniom każdy 
rodzaj szkoły odpowiedni pod 
kątem ich zainteresowań i po-
trzeb. – Mamy też szeroką 
ofertę zajęć pozalekcyjnych, 
dom wczasów dziecięcych 
i poradnię psychologiczno-

-pedagogiczną – mówiła 
Dorota Nikiel.

Powiat Bielski jest organem 
prowadzącym dla czterech 
szkół ponadpodstawowych: 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Czechowicach-Dziedzicach, 

Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych im. S. Staszica 
w Czechowicach-Dziedzicach, 
Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 4 w Czechowicach-Dzie-
dzicach oraz Powiatowego 
Zespołu Placówek – Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego 

Szczyrk oraz placówek oświa-
towych: Powiatowego Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej „Art.” 
w Czechowicach-Dziedzicach, 
Powiatowej Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej oraz 
Domu Wczasów Dziecięcych 
w Porąbce. (MF)

Uczestnicy spotkania w Starostwie Powiatowym z okazji Dnia edukacji narodowej.
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AnDRZeJ PŁOnKA,
starosta bielski:

Czytając przygotowywany od 
dawna dokument można uznać, 
że niewiele w nim elementów, 
które mogłyby zaskoczyć czy 
zdziwić. Powszechnie wiadomo 
każdemu mieszkańcowi regionu, 
w którym kierunku należy dążyć 

i jakie w tym działaniu należy 
przedsięwziąć środki.
Tak naprawdę jednak Strategia 
pozwoliła nam wszystkim na pełne 
uzmysłowienie sobie kierunków 
naszego wspólnego rozwoju. I – co 
nie mniej cenne – również uzyska-
nie powszechnej zgody na dąże-
nie do takiej przyszłości, bowiem 
poszczególne punkty dokumentu 

były szeroko konsultowane, za-
równo z samymi mieszkańcami, 
jak i instytucjami oraz organiza-
cjami społecznymi.
Cały świat dotknęła pandemia, 
wiele zagrożeń z tego tytułu cały 
czas stoi przed nami, także tutaj, 
w naszym regionie. Dlatego do-
brze, że mamy wspólnie przyjętą 
wizję naszej przyszłości.

Siedziba Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
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Barbara Bandoła, przedstawiciel Konwentu Powiatów w Wojewódzkiej 
Radzie do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, oraz Andrzej Płonka, starosta 
bielski i przewodniczący Konwentu.
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przewoDnik oD uczniów
Uczniowie szkół z Kaniowa i Bestwiny opracowali przy pomocy nauczycieli „Przewodnik po gminie 

Bestwina”, który w oryginalny sposób ukazuje wszystkie najważniejsze aspekty związane z gminą.

Publikacja, która miała 
swoją oficjalną prezentację 1 
października w kaniowskiej 
„Zielonej Pracowni”, składa 
się z 40 stron. Opracowana zo-
stała jako zeszyt ćwiczeń, wy-
pełniony zagadkami, rebusami, 
łamigłówkami i rozmaitymi 
ciekawostkami dotyczący-
mi gminy oraz jej czterech 
sołectw. Z nietypowego wy-
dawnictwa można dowiedzieć 
się, jak wygląda bestwiński 
strój regionalny, jakich in-
strumentów używa Orkiestra 

Dęta Gminy Bestwina czy też 
jak w dawnych czasach słyn-
ne karpie z Kaniowa hodował 
Adolf Gasch. Na bogatą za-
wartość przewodnika składają 
się również m.in. informacje 
o najważniejszych miejscach 
i zabytkach, istotnych datach 
dotyczących gminy czy intry-
gujące bestwińskie opowieści 
i legendy.

W kilkumiesięczne prace 
nad publikacją zaangażowa-
nych było 29 uczniów klas 
IV-VIII z Kaniowa, dwo-

je uczniów z Bestwiny, jak 
również ósemka nauczycieli. 
Wszyscy zostali podzieleni 
na zespoły, pod kierunkiem 
Magdaleny Jasińskiej zajmu-
jące się odpowiednio historią, 
językiem, biologią, plastyką, 
matematyką i geografią.

Inicjatywa wydawnicza, 
która zrodziła się w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym 
w Kaniowie została nagro-
dzona i doceniona w ogólno-

polskim konkursie grantowym 
„Edukacja – inspiracja”, co 
pozwoliło na zdobycie środ-
ków w wysokości 3,5 tys. zł. 
Pozostałą potrzebną część do-
finansowania zagwarantował 
Urząd Gminy w Bestwinie. 
Wydano dzięki temu 1 tys. 
egzemplarzy, przekazanych do 
poszczególnych szkół na tere-
nie gminy, z założeniem prze-
brnięcia przez kolejne strony 
ćwiczeń przez uczniów. (MAn)

gminA bestWinA

ARTUR BenIOWSKI,
wójt gminy Bestwina:

nasza gmina i miejscowości w 
wchodzące jej skład bez wątpie-
nia mają sporo takich elementów, 

które je wyróżniają w skali regio-
nu, ale i kraju. Publikacja, która 
powstała przy dużym udziale 
uczniów, doskonale oddaje spe-
cyfikę całej gminy. Trudno zara-
zem nie uznać jej za oryginalną. 
Ciekawostki i wartościowe treści 
historyczne, geograficzne, przy-
rodnicze czy też urbanistyczne 
zostały ujęte w nietypowej for-
mie zadań, krzyżówek, rebusów 
oraz testów. nie mam żadnych 
wątpliwości, że tak przygotowa-
ny przewodnik będzie cennym 
źródłem wiedzy o naszej gminie, 
pozwoli lepiej ją poznać i docenić 
jako wyjątkowe miejsce.

z papieSkiM 
koncertowanieM

Orkiestra Dęta Gminy 
Bestwina z siedzibą w Ka-
niowie wystąpiła w kościele 
w bielskiej Straconce ze spe-
cjalnym koncertem.

Muzycy pod dyrekcją 
Urszuli Szkucik-Jagiełki 
przygotowali na niedzielę 
3 października wyjątkowy 
repertuar, który dedyko-
wany był postaci św. Jana 
Pawła II. Małgorzata Ja-
giełka, Agnieszka Sobczyk, 
G a b r i e l a  S y s ł o ,  K o n -
rad Piesiur i Dawid Kuś, 
w towarzystwie słów Anny 
Chrobak-Steckel, zaprosili 
do wspólnego wykonywa-
nia wielu pieśni, w tym tak 
znanych, jak „Abba Ojcze”, 
„Czarna Madonna” czy 
„Barka”. To, że kilkukrotnie 

bisowali, świadczy najlepiej 
o pozytywnym odbiorze ca-
łego koncertu.

Orkiestra Dęta Gminy 
Bestwina wystąpiła na za-
proszenie parafii Matki Bożej 
Pocieszenia w bielskiej Stra-
conce, tutejszej rady osiedla 
i stowarzyszenia „Straconka 
moim domem”. Koncert był 
wyjątkową okazją do przy-
pomnienia postaci papieża 
Polaka i jego pontyfikatu. 
Uwzględnił więc w swoim 
przekazie ważne zagad-
nienia, a więc szczególną 
więź Jana Pawła II z Polską 
i rodzinnymi Wadowicami, 
pielgrzymowanie po świecie, 
zawierzenie Matce Najświęt-
szej, jak też dobre relacje 
z młodym pokoleniem. (RA)
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uroczyście  
poDczaS SeSji

Październikowa sesja Rady 
Gminy Bestwina miała w czę-
ści wyjątkowy charakter.

W związku ze zbliżającym 
się Dniem Edukacji Narodo-
wej wójt Artur Beniowski 
wręczył pracownikom oświaty 
z gminy Bestwina akty nada-
nia stopnia nauczyciela mia-
nowanego. Jest to najwyższy 
stopień awansu zawodowego, 
jaki można uzyskać na gmin-
nym poziomie. Osiągnęły go: 
Magdalena Karkoszka, Sabi-
na Bierońska, Alicja Szmagaj, 
Magdalena Nycz i Aleksan-
dra Mąkosa.

W trakcie sesji przyznane 
zostały także coroczne nauczy-
cielskie nagrody wójta gminy 
Bestwina. Otrzymały je: Ur-
szula Kraus (dyrektor ZSP 
Bestwina), Renata Cichow-
ska-Gaździak (dyrektor ZSP 
Bestwinka), Anna Tomaszczyk 
(Bestwinka), Sonia Szalbot 
(Bestwina), Jolanta Kuczyńska 
(Janowice), Sabina Bierońska 
i Agnieszka Czylok (obie Ka-
niów). – To już tradycja, że 
w sposób szczególny nagra-
dzamy naszych nauczycieli, 
doceniając ich codzienny trud 
i wysiłek wkładany w wycho-
wanie młodych pokoleń miesz-

kańców naszej gminy – mówi 
wójt Artur Beniowski.

Sesja była również okazją 
do przekazania gratulacji, słów 
uznania i wyjątkowego wy-
różnienia dla Tadeusza Czany 
z Janowic. Budowniczy Domu 
Strażaka w Janowicach, dzia-
łacz społeczny zasłużony dla 
tutejszej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, otrzymał najważ-
niejsze strażackie odznacze-
nie, czyli Złoty Znak Związku 
OSP, ustanowione niemal do-
kładnie przed stu laty i nada-
wane przez Prezydium Zarządu 
Głównego ZOSP RP.

Uroczystej dekoracji druha 
dokonali członek Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP Janusz Pierzy-
na oraz wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski, członek Za-
rządu Oddziału Powiatowego 
w Bielsku-Białej. – Nasze 
strażackie jednostki mają się 
dobrze i systematycznie pod 
wieloma względami się roz-
wijają. Nie byłoby to możli-
we bez ludzi, którzy oddają 
całe swoje serce tej niełatwej 
służbie na rzecz społeczności 
lokalnej – wyjaśnia wójt Be-
niowski. (R)

bezpiecznie i atrakcyjnie
W okresie wakacyjnym 

dla dzieci z gminy Bestwina 
zorganizowana została pół-
kolonia, dla której bazą był 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Bestwince. Zapropo-
nowana forma wypoczynku 
spodobała się wpierw sa-
mym uczestnikom, teraz 
doczekała się wyróżnienia 
w skali województwa, po-
twierdzającego jego jakość.

Łącznie ponad setka 
dzieci została zaproszona 
w lipcu na dwa półkolonijne 
turnusy. Po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią 
z radością i ogromnym za-
angażowaniem najmłodsi 
uczestniczyli w zajęciach 
oraz wyjazdach. Atrakcji 
zapewniono im co nie-
miara. Zabawom nie było 
końca w parkach rozrywki 
w Oświęcimiu i Żorach, 
a ze słonecznej pogody 
dzieci korzystały m.in. na 
terenie kąpieliska w Kanio-
wie. Wiedzę przedstawioną 
w ciekawy sposób zdoby-
wały w ogrodzie botanicz-
nym w Mikołowie, sztolni 
w Zabrzu, przemierzając 
urokliwe zakątki Cieszy-
na czy odwiedzając remizę 
strażacką w Bestwince, a bli-

ski kontakt ze zwierzętami 
możliwy był w zagrodach 
– owiec w Brennej i żubrów 
w Pszczynie.

Letnia akcja zrealizowa-
na została dzięki wsparciu 
finansowemu Urzędu Gmi-
ny w Bestwinie i współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. Program 
został dobrze przemyślany 
i szczegółowo opracowany. 
Za cel główny półkolonii 
przyjęto zapewnienie dzie-
ciom różnorodnych możli-
wości aktywności ruchowej, 
rozwijania ich zainteresowań 
oraz wzajemnej integracji, 
co istotne mając na uwadze 
względy bezpieczeństwa.

Efektywne spełnienie 
powyżej wspomnianych 
aspektów zostało nagrodzone 
w wojewódzkim konkursie 
na najlepiej zorganizowany 
wypoczynek letni w miej-
scu zamieszkania „Wakacje: 
Bezpiecznie, Zdrowo i Za-
bawnie” edycji lato 2021. 
Komisja wysoko oceniła 
półkolonijne wydarzenia na 
podstawie filmowego mate-
riału, przygotowanego przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Bestwince i ukazującego 
przebieg akcji. (M)
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gminA JAsienicA

kolejne grunty na SprzeDaż
Na sprzedaż zostały wystawione kolejne działki Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. – Cieszy nas to stałe zainteresowanie inwestorów 

– mówi wójt Janusz Pierzyna.

Pierwszy z tych gruntów 
ma powierzchnię 1 hektara. 
W wyniku przetargu dział-
ka ta została wylicytowana 
przez bielską firmę „My 
Asia A&K Beauty Krzysztof 
Chwesiuk” za cenę 1 565 500 
zł netto, co daje 1 925 565 zł 
brutto. W środę 20 paździer-
nika nastąpiło podpisanie 
umowy, które zakończyło 
procedurę zbycia działki. Jest 
to 14. sprzedana działka na 
Strefie od początku jej utwo-
rzenia w czerwcu 2015 r.

Z kolei na czwartek 18 li-
stopada został wyznaczony 
termin przetargu na sprzedaż 
działki o powierzchni ponad 
1,9 ha. Cena wywoławcza 
wynosi 2 949 960 zł netto. 
Natomiast na grunt, skła-
dający się z trzech działek 
o łącznej powierzchni 5,4977 

ha, został ogłoszony przetarg 
na dzień 3 grudnia. W tym 

przypadku cena wywoławcza 
netto wynosi 8 521 435 zł.

Ł ą c z n i e  w i ę c  w  t y m 
roku Gmina Jasienica po-

winna pozyskać ponad 17 
mln zł ze sprzedaży grun-

tów swojej strefy ekono-
micznej. (UGJ)

Skatepark wkrótce gotowy

Już za kilka tygodni dobiegnie końca 
budowa nowego skateparku na terenach 
rekreacyjnych Drzewiarza w Jasienicy.

Nowy obiekt zastąpi dotychcza-
sowy, który po latach intensywnego 
użytkowania w wielu miejscach uległ 
zniszczeniu. Wokół niego utworzyła 
się spora grupka miłośników jazdy na 
deskorolkach, rolkach, rowerach czy 
hulajnogach. Ich stopień wykorzystania 
wszystkich urządzeń do akrobacji, tri-
ków, skoków czy innych manewrów był 
różny – od nieśmiałych prób, po duży 
profesjonalizm, co można było zaob-
serwować w trakcie różnego rodzaju 
festynów, gdy widowiskowej jeździe 
przyglądali się odpoczywający na Drze-
wiarzu mieszkańcy.

– Tak właśnie zaplanowaliśmy ska-
tepark, aby mogli tu uprawiać sporty 
ekstremalne zarówno początkujący, jak 
i doświadczeni zawodnicy – wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna. – Przede wszyst-
kim jednak zależało nam, aby miejsce 
było bezpieczne. Przy projektowaniu 
zwróciliśmy również uwagę, aby jego 
urządzenia były trwałe i nie stanowiły 
zagrożenia w trakcie eksploatacji – do-
daje wójt.

Prace ruszyły końcem sierpnia, w tej 
chwili trwa betonowanie elementów 

i ich obróbka, aby uzyskać gładką po-
wierzchnię. Powstają one w miejscu, 
w którym wcześniej znajdowały się 
wysłużone już urządzenia skateparku 
drewnianej konstrukcji. Po wykona-
niu elementów zostanie odnowiona 
powierzchnia istniejącej płyty betono-
wej. Ma ona 15 m szerokości oraz 30 
m długości.

Nowa płyta główna zostanie 
wzmocniona zgodnie z technologią x-
-floor system. Na niej będą specjalne 
urządzenia, m.in. roll-in z quarterpi-
pem, osobny quarterpipe z bankrampą, 
jumpbox, funbox z gridboksem, osob-
ny grindbox z wallie, poręcz prosta. 
Wszystko wykonane zostanie z betonu 
wzmocnionego, poręcze będą meta-
lowe.

Prace mają potrwać do listopada. 
Całość będzie kosztować ok. 350 tys. 
zł. – Mam nadzieję, że dzieci i młodzież 
wykorzystają to miejsce zgodnie z prze-
znaczeniem, a użytkownicy nie będą za-
kłócać życia codziennego okolicznych 
mieszkańców. Skatepark nie stanie się 
też przedmiotem działań wandali, lecz 
przez kolejnych wiele lat służyć będzie 
miłośnikom jazdy na rolkach, hulajno-
gach, rowerach czy deskorolkach – do-
daje wójt Janusz Pierzyna. (UGJ)

nowy wóz Strażacki
O nowoczesny wóz strażacki 
wzbogaciła się w ostatnich dniach 
jednostka OSP w Iłownicy.

– Cieszę się, że udało nam się 
pozyskać kolejny, piąty już, fa-
brycznie nowy samochód tej kla-
sy. Zakup wozów strażackich jest 
możliwy dzięki środkom z budże-
tu Gminy, a także pozyskanym 
środkom zewnętrznym. To kolej-
na inwestycja w bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy. Dzięki 
nowemu nabytkowi strażacy z Iłow-
nicy będą bezpiecznie i profesjo-
nalnie prowadzili akcje gaśnicze 
w swoim sołectwie i na terenie 
całej gminy Jasienica – mówi wójt 
Janusz Pierzyna.

Oficjalne przekazanie odbyło 
się w czwartek 21 października. 
Delegacja strażaków OSP Iłow-
nica na czele z wójtem gminy 
Jasienica odebrała pojazd od pro-
ducenta, bielskiej firmy Szczę-
śniak. Tam na ręce prezes Anny 
Szczęśniak wójt Janusz Pierzyna 
wręczył pamiątkową tabliczkę 
z podziękowaniem za nieocenio-
ny wkład w rozwój zaplecza prze-
ciwpożarowego i ratowniczego na 
terenie gminy Jasienica. Następnie 
przed remizą jednostki nowy na-
bytek powitali druhowie i miesz-
kańcy Iłownicy.

Samochód kosztował 831 726 
zł, z czego 250 tys. zł wójt pozy-
skał ze środków Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej pocho-
dzących z odpisu z ubezpieczeń od 
ognia, kolejne 200 tys. zł od Mar-
szałka Województwa Śląskiego, zaś 
381 726  zł to fundusze z budżetu 
Gminy Jasienica.

Samochód pożarniczy marki 
Renault D16 typu GBA z napę-
dem 4x4, określany jako średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy, 
jest fabrycznie nowy, utereno-
wiony, z sześcioosobową kabi-
ną. Wyposażony został w moduł 
gaśniczy, ma zbiornik na wodę 
o pojemności 3,5 tys. litrów 
i osobny na środek pianotwór-
czy o pojemności 350 l. Również 
wyposażony został w dwuzakre-
sową autopompę marki Godiva 
P2A2010 o wysokiej wydajności 
i działko dachowe.

– Wielokrotnie podkreślałem, 
że zależy nam na prawidłowym 
funkcjonowaniu straży pożarnych 
w naszej gminie jako bardzo waż-
nego czynnika zapewniającego 
bezpieczeństwo. I od wielu lat 
nie szczędzimy środków, aby 
warunki służby i wyszkolenie 
druhów stało na wysokim pozio-
mie. Kupujemy nowe samochody 

pożarnicze, ale dbamy również 
o strażnice, adaptujemy je do no-
wych potrzeb i norm, poprawiamy 
stan techniczny istniejących bu-
dynków, a także budujemy cał-
kowicie nowe obiekty – wyjaśnia 
Janusz Pierzyna. (UGJ)

Mapa gruntów Jasienickiej niskoemisyjnej Strefy ekonomicznej. Kolorem czerwonym oznaczono działki już 
sprzedane, żółtym – wyznaczone na przetarg w tym roku, zaś zielone – ciągle do kupienia.
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JAnUSZ PIeRZYnA,
wójt gminy Jasienica:

Tak wysokie wpływy uzyskane ze 
sprzedaży gruntów oznaczają dla 
nas przede wszystkim stabilność 
gminnych fi nansów. Stworzyliśmy 
Strefę właśnie jako swego rodzaju 

narzędzie fi nansowe do genero-
wania przychodów, zwłaszcza w 
trudnych czasach.
Obecnie, głównie z powodu 
pandemii, mamy właśnie taki 
niepewny okres, toteż dobrze 
mieć w rezerwie spore środki, 
które można przeznaczyć na 
stabilny, a zarazem stały rozwój 
naszej gminy. Bo właśnie na cele 
inwestycyjne, służące obecnym 
mieszkańcom i kolejnym pokole-
niom, zamierzamy przeznaczać 
pozyskane ze sprzedaży gruntów 
pieniądze.
Dlatego cieszy nas duże i stałe za-
interesowanie gruntami w naszej 
strefi e ekonomicznej, bo oznacza 
realne wpływy do gminnego bu-
dżetu.

nowy wóz bojowy z pełnym i nowoczesnym wyposażeniem OSP w Iłownicy z radością 
przywitali zarówno strażacy, jak i mieszkańcy sołectwa. 

W okresie ostatnich trzech lat Gmina 
Jasienica zakupiła pięć nowych samo-
chodów dla następujących jednostek 
OSP:
 Mazańcowic, GCBA Renault K440, 
koszt pojazdu 1 040 000 zł,
 Międzyrzecza Dolnego, GBA 
Renault D16, koszt pojazdu 809 
955 zł,
 Świętoszówki, GBA Renault D16, 
koszt pojazdu 821 148 zł,
 Rudzicy, GCBA Scania P320, koszt 
pojazdu 929 880 zł,
 Iłownicy, GBA Renault D16, koszt 
pojazdu 831 726 zł.

Łączny koszt pojazdów wyniósł 
4 432 709 zł.

zd
ję

cia
: M

at
. U

G 
ja

sie
ni

ca

nowe elementy skateparku budowane są ze wzmocnionego betonu.
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gminA JAWorze

MorSkie HiStorie w beSkiDacH
Społeczność Jaworza upamiętniła bosmana Erwina Pasternego, fundatora 

początkowej części kolekcji Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej 

specjalną tablicą na obiekcie i nadaniem patronatu nad placówką. Pamiętano 

również o Zdzisławie Byloku, wieloletnim wójcie Jaworza i inicjatorze 

zbudowania gmachu muzeum.
Przybyszów zawsze zadzi-

wiała informacja wyczytana 
w przewodniku czy na stronie 
gminy Jaworze – muzeum oka-
zów morskich? Tu, w Beski-
dach, prawie tysiąc kilometrów 
od najbliższego wybrzeża? 
A jednak przez cały okres od-
rodzonej w 1918 roku Polski 
można znaleźć ludzi z nasze-
go regionu, których ciągnę-
ło na morze, w czym swoją 
istotną rolę odgrywała Liga 
Morska i Kolonialna, potem 
Liga Obrony Kraju, a w końcu 
Liga Morska i Rzeczna. Nieza-
leżnie od ustroju organizacja 
propagowała Polskę na morzu, 
skutecznie rozpalając wyobraź-
nię przede wszystkim dorasta-
jących chłopaków podróżami 
do odległych lądów i przygodą 
pośród wichrów oceanu.

Naiwne? Nie dla tych, 
którzy sięgają po życiorysy – 
dostępne w opowieściach czy 
w literaturze – doświadczo-
nych już wilków morskich. Do 
tego grona należy zaliczyć za-
równo bosmana Erwina Paster-
nego, kolekcjonera morskich 
okazów, a następnie fundatora 
jaworzańskiego Muzeum, jak 
i kapitana żeglugi wielkiej 

Zdzisława Byloka, potem wie-
loletniego wójta Jaworza.

W środę 15 września doko-
nano uroczystego odsłonięcia 
tablicy na gmachu muzeum 
upamiętniającą Erwina Paster-
nego. Na to wydarzenie zjechali 
liczni krewni bosmana, czwór-
ka jego dzieci, córka Iwona Pa-
sterny-Pasek i synowie: Edwin, 
Krystian i Michael, również 
wnuki bosmana i jego siostrzeń-
cy. Byli obecni także znamieni-
ci goście z całego kraju.

Erwin Pasterny urodził się 
w 1928 r. w Jaworzu i jako 

młody chłopak tuż po woj-
nie trafił do szkoły morskiej 
w Gdyni, a następnie na statki. 
Podczas podróży zbierał okazy 
fauny i flory morskiej, w latach 
60. ub.wieku część tej kolek-
cji podarował szkole, której 
był wychowankiem.

Muzeum z kolekcją funda-
tora przez wiele lat zajmowało 
pomieszczenie w miejscowej 
szkole podstawowej. W rzeczy-
wistości daru nie można było 
wyeksponować we właściwy 
sposób, tak aby beskidzkie 
dzieci mogły poznać morskie 

cuda świata. Z inicjatywą zbu-
dowania budynku muzeum 
z prawdziwego zdarzenia wy-
stąpił inny wieloletni marynarz 
rodem z Jaworza – Zdzisław 
Bylok, już wtedy wójt gminy.

O tym mniej znanym okresie 
jego życia, gdy pływał na poło-
wy ryb we flocie dalekomor-
skiej, przypomniał następca na 
stanowisku wójta, Radosław 
Ostałkiewicz. Miał okazję 
współpracować pod kierunkiem 
Zdzisława Byloka wiele lat, 
mógł więc opowiedzieć o naro-

dzinach pomysłu zbudowania 
muzeum, jego koncepcji czy 
sposobów na pozyskanie nie-
zbędnych pieniędzy. Ale także 
o czymś więcej – o stworzeniu 
przez poprzedniego wójta sieci 
kontaktów Jaworza ze środowi-
skiem morskim, ważnymi posta-
ciami Ligi Morskiej i Rzecznej 
oraz Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku.

Muzeum powstałe z inicja-
tywy Zdzisława Byloka to dziś 
nowoczesna placówka, gdzie 
oprócz ekspozycji okazów, 

już nie tylko morskich, ale 
i śródlądowych, znalazła się 
nowoczesna sala wykładowa, 
w której odbywają się prelekcje 
przyrodnicze, ale i wydarzenia 
kulturalne. Uroczystość odsło-
nięcia tablicy upamiętniającej 
bosmana Erwina Pasternego 
była też okazją do nadania sali 
wykładowej imienia Zdzisława 
Byloka. (ŁU)

koncert wSpoMnień

„Lubię wracać” to jed-
na z wielu dobrze znanych 
piosenek stworzonych i wy-
konywanych przez nieza-
pomnianego  Zbigniewa 
Wodeckiego. Koncertem 
pod takim tytułem zainau-
gurowano cykl wydarzeń 

kulturalnych i artystycznych 
w sali budynku „Pod Gorusz-
ką” w Jaworzu.

Tak naprawdę ze wzglę-
du na duże zainteresowanie 
odbyły się dwa koncerty. 
Najpiękniejsze utwory Zbi-
gniewa Wodeckiego zabra-

ły publiczność w magiczną 
podróż wspomnień, bo pio-
senki tego zmarłego artysty 
są z nami od wielu lat. Pu-
bliczność wysłuchała m.in. 
„Zacznij od Bacha”, „Lubię 
wracać”, „Nauczmy się żyć”, 
„Chwytaj dzień”, „Z Tobą 
chcę oglądać świat”, „Nad 
wszystko uśmiech Twój”.

Wykonawcą była Anna 
Kędroń, aktorka musicalo-
wa, wokalistka, wcześniej 
zawodowo związana z war-
szawskim Teatrem Rampa 
i  Teatrami Muzycznymi 
w Gdyni i Toruniu, a akompa-
niował jej Tymoteusz Toma-
la, pianista i aranżer. Artystka 
pomiędzy utworami przywo-
ływała anegdoty z życia Zbi-
gniewa Wodeckiego.

Jak wyjaśnia wójt Rado-
sław Ostałkiewicz, była to 
inauguracja całego cyklu wy-
darzeń w przejętym niedawno 
przez Gminę Jaworze budyn-
ku „Pod Goruszką”. Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze za-
mierza bowiem częściej orga-
nizować tu koncerty i innego 
rodzaju spotkania kulturalne 
i artystyczne. (R)

puMba na rajDzie w portugalii

Mieszkaniec Jaworza Woj-
ciech Janicki, rajdowiec znany 
pod pseudonimem Pumba, wy-
startował w Portugalii w wy-
ścigach górskich. Na masce 
dumnie prezentował napis 
„I love Jaworze”.

Od 8 do 10 października 
w portugalskiej Bradze pod 
egidą Międzynarodowej Fe-
deracji Samochodowej rozgry-
wane były prestiżowe zawody 
w samochodowych wyścigach 
górskich „FIA Hill Climb Ma-
sters”. Wyścigi zgromadziły 
w różnych kategoriach 158 

kierowców z 19 krajów świata, 
a ich zmagania śledziły dzie-
siątki tysięcy widzów. Nie są 
to typowe zawody rajdowe, bo 
w ekstremalnie szybkiej jeź-
dzie po pagórkach i górskich 
serpentynach kierowcy nie 
prowadzi pilot, a odbywa ten 
wyścig w pojedynkę.

W barwach reprezentacji 
Polski wystartował Woj-
ciech „Pumba” Janicki z Ja-
worza. Na masce swojego 
wozu marki Volkswagen 
Scirocco Cup umieścił napis 
z logiem Jaworza w kształcie 

serduszka, wyrażając w ten 
sposób swoje oddanie rodzin-
nej miejscowości.

– Cieszy taka promocja 
i przywiązanie do naszego 
pięknego Jaworza. Trzymali-
śmy wszyscy za niego kciuki 
– mówi wójt gminy Jawo-
rze Radosław Ostałkiewicz. 
Pumba – bo tak w oficjalnych 
dokumentach startowych za-
wodów prezentował się Woj-
ciech Janicki – ostatecznie 
w klasyfikacji generalnej zajął 
104. miejsce na 151 zakwali-
fikowanych zawodników. (R)

Wójt Radosław Ostałkiewicz wspólnie z haliną Bylok nadali sali wykładowej 
imię inicjatora budowy Muzeum, zmarłego w 2019 r. Zdzisława Byloka, 
wieloletniego wójta gminy Jaworze.

RADOSŁAW 
OSTAŁKIeWICZ, 
wójt gminy Jaworze:

Warto upamiętniać osoby, które 
odcisnęły piętno na życiu naszej 
społeczności, przyczyniły się do 
rozwoju Jaworza, ukształtowały 
jego społeczny odbiór. Zarów-
no bosman erwin Pasterny, jak 
i wójt Zdzisław Bylok należą do 
tego grona.
Zapewne takich osób jest 
więcej i stopniowo będzie ich 
przybywać. ludzi, którzy oka-
zali naszej miejscowości wiele 
serca, zawsze pamiętali skąd 
pochodzą, nawet wtedy, gdy 
przebywali daleko od Jaworza. 
Albo przez wiele lat wytrwale 
pracowali na rzecz dostatniej 
przyszłości gminy. Ich życiorysy 
przypominają, że można działać 
na wiele sposobów, zostawiając 
niezatarty ślad w swojej małej 
ojczyźnie i w ludzkiej pamięci.
Mamy swoją specyfikę, wyni-
kającą zarówno z historii, jak i 
warunków, w których przyszło 
nam żyć współcześnie. I jest to 
też wyjątkowe, że tu, u podnó-
ża Błatniej w Beskidzie Śląskim, 
mamy spory kawałek morza.
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Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy i nadania imienia decyzją Rady 
Gminy Jaworze bosmana erwina Pasternego obecna była czwórka jego 
dzieci.

Publiczność bardzo entuzjastycznie przyjęła występ artystów.
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Wojciech „Pumba” Janicki prezentuje logo Jaworza na masce swojego wyścigowego wozu.
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gminA kozy

po SpotkaniacH z MieSzkańcaMi
Tematy wspólne i ważne dla całej gminy Kozy, 

ale także dotyczące poszczególnych jej obszarów, 

zostały poruszone na trzech spotkaniach 

mieszkańców z wójtem Jackiem Kalińskim.

– Kolejny już raz spoty-
kamy się z mieszkańcami 
w Centrum, w Małych Kozach 
oraz Kozach Gajach. To były 
wartościowe spotkania, które 
pozwoliły jeszcze bardziej po-
znać problemy i oczekiwania 
naszych mieszkańców. Spo-
ro przedstawionych sugestii 
okazało się cennych z punktu 
widzenia naszych samorzą-
dowych działań – mówi wójt 
gminy Kozy Jacek Kaliński.

Jednym z przewijających 
się tematów był ten dotyczący 
Punktu Selektywnego Zbiera-

nia Odpadów Komunalnych. 
Mieszkańcy podkreślali, że 
od momentu obsługiwania 
go przez zatrudnionych przez 
Urząd Gminy pracowników 
– bo takie rozwiązanie zo-
stało wprowadzone przed 
rokiem również wobec licz-
nych głosów kozian odnośnie 
funkcjonowania punktu – nie 
występują już problemy z od-
biorem odpadów. – To dobry 
przykład, że głosy mieszkań-
ców są dla nas ważne i staramy 
się je uwzględniać w zarządza-
niu gminą – dodaje wójt.

Podczas październikowych 
spotkań pojawiła się propozy-
cja, aby w okresie letnim pracę 
PSZOK wydłużyć o godzinę. 
– I takie rozwiązanie, które 

wydaje się rozsądne, weźmie-
my pod uwagę – zapewnia Ja-
cek Kaliński.

Mieszkańcy pytali także 
o budowę chodnika z centrum 

Kóz w kierunku na Gaje. – 
Nie jest to dla nas nowy te-
mat, natomiast podkreślaliśmy 
w rozmowach to, że wiążące 
decyzje odnośnie realiza-

cji tej inwestycji podejmuje 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Jako 
samorząd jesteśmy w pełni 
zgodni z mieszkańcami, że 
to potrzebne dla poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu 
– podkreśla wójt Kaliński. 
Dodaje, że w zakresie infra-
struktury drogowej, podobnie 
jak w przypadku innych dzia-
łań leżących w gestii samorzą-
du, niezmiennie uwzględniany 
będzie równomierny rozwój 
całej gminy.

W rozmowach z mieszkań-
cami wójtowi Jackowi Kaliń-
skiemu towarzyszyli zastępca 
Marcin Lasek oraz przewod-
niczący Rady Gminy Miłosz 
Zelek. Uczestniczyli w nich 
także radni z danego rejonu 
gminy. (MA)
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roDziny zbierały grzyby

Rodzinne grzybobranie „Kozak 2021” to 
wydarzenie, które w ostatnią niedzielę wrze-
śnia zaangażowało wiele rodzin nie tylko z Kóz.

Od godzin porannych w lesie u podnóża 
Hrobaczej Łąki spotkać można było wielu 
uczestników poszukujących z koszami różnych 
okazów grzybów. Sprzyjała temu słoneczna 
aura i przyjemna jesienna temperatura. – Im-
preza na dobre już wpisała się w kalendarz 
wydarzeń w naszej gminie. Cieszy, że osób, 
które chcą aktywnie i pożytecznie spędzić czas, 
w tym całych rodzin, w Kozach i sąsiednich 
miejscowościach nie brakuje – zauważa Mar-
cin Lasek, zastępca wójta gminy Kozy.

Wszyscy zgromadzili się następnie na 
Hrobaczej Łące, gdzie podsumowania i oce-

ny tegorocznej edycji grzybobrania dokonał 
certyfikowany grzyboznawca Justyn Kołek. 
Zwycięzcą ogłoszony został Robert Żaczek, 
który zebrał ponad 8 kilogramów grzybów. 
Monika Buławko i Natalia Matusiak zgroma-
dziły odpowiednio 6 i 5 kg. Wręczono również 
nagrody w czterech kategoriach. Największego 
grzyba o średnicy 20,2 cm znalazł Grzegorz 
Malarz. Rodziny Mleczko, Wawak, Migdał 
i Lasek najliczniej uczestniczyły w wydarze-
niu, Zbigniew Sekulski był najstarszym zbie-
rającym, a Jakub Waluś najmłodszym.

Organizatorem grzybobrania było Koziań-
skie Stowarzyszenie „Staw Kamieniołom” we 
współpracy z Urzędem Gminy i Domem Kultury 
w Kozach. (M)

nowyM SzlakieM w góry
Rozpoczyna się przy stacji kolejowej w Ko-

zach i prowadzi do punktu widokowego w ka-
mieniołomie, a docelowo powiedzie również 
na szczyt Hrobaczej Łąki – to nowy szlak tu-
rystyczny zielonego koloru, który wyznaczony 
został przy wsparciu Gminy Kozy.

W połowie września Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie – Koło w Kozach oraz Komisja 
Znakarska przy Zarządzie Głównym PTT przy 
współpracy z Gminą Kozy oraz Domem Kultury 
w Kozach zorganizowały szkolenie dla kandy-
datów na znakarzy szlaków turystycznych. Fi-
nalnym efektem przedsięwzięcia było właśnie 
wyznaczenie nowego szlaku w kierunku Hro-
baczej Łąki. Po zaliczeniu części teoretycznej 
szkolenia kursanci spotkali się w sobotę 18 
września, od godzin porannych przystępując do 
znakowania pierwszego etapu zielonego szlaku.

Działania te nie wzięły się z przypadku. To 
odpowiedź na liczne apele przede wszystkim 
mieszkańców Kóz w sprawie braku szlaku tu-
rystycznego, prowadzącego na szczyt Hrobaczej 
Łąki przez nieczynny kamieniołom. We współ-
pracy z Urzędem Gminy w Kozach podjęta zo-
stała więc decyzja, by szlak w kolorze zielonym 
poprowadzić w miejscu dotychczasowego szla-
ku papieskiego, przeniesionego z kolei na trasę 
sygnowaną kolorem żółtym.

Na nowym szlaku umieszczona będzie do-
celowo prosta infrastruktura drewniana, po-
prawiająca bezpieczeństwo w newralgicznych 
miejscach, np. barierki w miejscu przecięcia 

Żlebu Zbójnickiego powyżej kamieniołomu. 
W kilku miejscach staną drewniane ławki. Szlak 
ten został jednocześnie objęty opieką przez Od-
dział PTT w Bielsku-Białej, w którego struktu-
rach działa Koło PTT w Kozach.

Szlak zielony rozpoczyna się w pobliżu 
dworca stacji kolejowej w Kozach i obecnie 
prowadzi do punktu widokowego w kamienio-
łomie. – Czynimy stosowne ustalenia i pracu-
jemy nad tym, aby wczesną wiosną przyszłego 
roku możliwe było kontynuowanie naszych 
zamierzeń w kwestii połączenia koziańskiego 
kamieniołomu z Hrobaczą Łąką – mówi Tomasz 
Węgrzyn, prezes Koła PTT w Kozach. (MAn)

uniwerSytet Seniorów wyStartował
Kolejny rok akademicki za-
inaugurowali już seniorzy 
w Koziańskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku.

Sala widowiskowa Domu 
Kultury w Kozach zamieni-
ła się w aulę uniwersytecką, 
gdzie przybyli słuchacze i or-
ganizatorzy. Niespodzianką 
przygotowaną dla wszystkich 
był wykład inauguracyjny 
z zakresu filozofii, dotyczący 

różnic między prawdą a prze-
konaniem. Wygłosił go nieco-
dzienny wykładowca, miłośnik 
filozofii, wójt gminy Kozy Ja-
cek Kaliński.

Podczas wydarzenia przedsta-
wiono plany na rozpoczęty rok 
akademicki. We wtorki o go-
dzinie 16.30 będą odbywały się 
wykłady w Pałacu Czeczów, 
studentom zapewnione zostaną 
także pożyteczne dla seniorów 
zajęcia z gimnastyki i tańca oraz 

nauki języka angielskiego. Uzu-
pełnieniem będą comiesięczne 
przedsięwzięcia artystyczne 
realizowane w Domu Kultury 
oraz aktywizujące uczestników 
wypady turystyczne.

Organizatorzy funkcjo-
nowania UTW są świadomi 
ograniczeń i konieczności do-
stosowania się do wymogów 
w dobie pandemii. Stąd też 
wszelkie plany nie wybiegają 
w szczegółach daleko w przy-

szłość, a formy zajęć dosto-
sowywane są do panujących 
warunków. Tu jednak daje 
się odczuć nadzieja na nie-
przerwane spotkania, a co za 
tym idzie dalszy rozwój form 
działania. Ma to związek m.in. 
z realizacją przez Dom Kultury 
projektu grantowego w ramach 
programu „Konwersja cyfrowa 
domów kultury”. Obejmuje on 
stworzenie platformy umożli-
wiającej udział w inicjatywach 
UTW w formach zdalnych i ła-
two dostępnych dla uczestni-
ków. (R) Fo
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gminA szczyrk

paMięci oFiar
Miejski park Zwierzyniec w Szczyrku zyskał nowe oblicze, które pozwoli  

na podkreślenie patriotycznego charakteru przestrzeni w tej części miasta.

Uporządkowanie części 
parku zgodnie z jego prze-
znaczeniem stało się możli-

we wobec osiągniętego przez 
władze Szczyrku porozumienia 
z właścicielem terenu. W ślad 

za darowizną na rzecz miasta 
prawnie uregulowano dojście 
do istniejącego pomnika wraz 

z jego najbliższym otoczeniem. 
Wprowadzono zarazem takie 
zmiany w planie zagospoda-
rowania przestrzennego, aby 
mieszkańcy mogli bez prze-
szkód realizować swoje plany.

Takie zamierzenia, pomi-
mo zabiegów poczynionych 
przez samorząd, nie powiodły 
się natomiast po drugiej stronie 
parku Zwierzyniec. – A szko-
da, bo zyskalibyśmy bardziej 
rozległy teren, a tym samym 
jeszcze lepsze wyeksponowa-
nie ważnego dla szczyrkow-
skiej społeczności miejsca 

pamięci – zauważa burmistrz 
Antoni Byrdy.

Obok dotychczasowego 
pomnika pamięci osób, które 
zginęły w czasie działań wo-
jennych, stanął zupełnie nowy 
obelisk z wyeksponowaną tre-
ścią: „Pamięci szczyrkowian, 
którzy walczyli i ginęli na 
frontach obu wojen świato-
wych. Ginący w boju i egze-
kucjach, wywożeni na roboty 
przymusowe, wyrzucani ze 
swoich domów rodzinnych, 
ścigani za działalność party-
zancką, skazani na bezkresną 

Syberię, gdzie ginęli z głodu 
i mrozu”.

Miejsce to zostało dodat-
kowo oświetlone, zaopatrzone 
w ławeczki, a wygodne ścieżki 
w przyjaznym otoczeniu ziele-
ni zapewniają teraz łatwiejsze 
do niego dotarcie. Inwestycja 
ta pochłonęła 320 tys. zł ze 
środków budżetowych. Gmina 
czyni już tymczasem starania, 
aby w niedalekiej przyszłości 
remontowi poddać sam po-
mnik, który uległ częściowe-
mu zniszczeniu w latach 50. 
minionego wieku. (M)

Teren w parku Zwierzyniec został zagospodarowany, a podkreślenie jego patriotycznego charakteru zapewnia 
nowy obelisk.

boiSko jak nowe
Wielofunkcyjny i nowocze-
sny obiekt sportowy powsta-
je w Szczyrku w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej nr 2.

Kompleks sportowy przy 
ulicy Sosnowej, składający 
się do tej pory z boiska asfalto-
wego oraz do gry w siatkówkę 
plażową, od dłuższego czasu 
wymagał gruntownej przebu-
dowy. – Obiekt znajdował się 
w fatalnym stanie, a korzysta-
nie z niego było już praktycz-
nie niemożliwe – przyznaje 
burmistrz Antoni Byrdy.

Samorząd czynił więc 
starania, aby pozyskać dofi-
nansowanie na realizację tej 
ważnej inwestycji. Ostatecz-
nie na ten cel przeznaczono 
kwotę 1,47 mln zł, przyzna-
ną gminom, które w okresie 
pandemii poniosły straty 
w turystyce. Wobec znacz-
nych wzrostów cen nie po-
kryły one jednak w całości 
kosztów zadania. Wstępny 
kosztorys budowy nowego bo-
iska opiewał na nieco ponad 1 
mln zł, a ostatecznie inwesty-
cja pochłonie aż 2,15 mln zł.

Obiekt zlokalizowany 
przy Szkole Podstawowej nr 
2 składał się będzie z dwóch 
zupełnie nowych boisk – wie-
lofunkcyjnego o wymiarach 
44 x 30 m z nawierzchnią po-
liuretanową i przeznaczone-
go do gier zespołowych oraz 
piłkarskiego rozmiarów 46 x 
21 m z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej. Powstanie tu 
ponadto czterotorowa bież-
nia prosta do biegu na 60 m, 
rzutnia do pchnięcia kulą oraz 
skocznia w dal. Cały kom-
pleks wyposażony zostanie 
w odwodnienie, dodatkowe 
oświetlenie, piłkochwyty oraz 
ogrodzenie. Przewidziano 

również dla zwiększenia bez-
pieczeństwa korzystających 
wykonanie monitoringu.

Istnieje szansa, że fi-
nalizacja zadania nastąpi 

jeszcze w tym roku, to jed-
nak zależne będzie od wa-
runków pogodowych. Co 
ważne, wymierną korzyść 
z budowy boisk odczują nie 

tylko uczniowie pobliskiej 
szkoły, ale również pozo-
stali mieszkańcy Szczyrku, 
obiekt będzie bowiem ogól-
nodostępny. (MA)

żaba na Szczycie
Kamienny obelisk, na któ-

rym stanie rzeźba żaby, oto-
czony trawnikiem i obejściem 
z ławkami oraz tablicami 
informacyjnymi – tak przed-
stawiać się będzie atrakcyjna 
przestrzeń, która z inicjatywy 
miasta zagospodarowana zosta-
nie na szczycie Skrzycznego.

– Samo Skrzyczne jest 
miejscem doskonale rozpo-
znawalnym w skali całego 
kraju. Ale już po dostaniu 

się na szczyt góry brakuje 
takiego charakterystycznego 
punktu, przy którym można 
by robić pamiątkowe zdję-
cia. Dążymy w tej kwestii 
do istotnej zmiany – mówi 
Antoni Byrdy, burmistrz 
Szczyrku. Dodaje, że obelisk 
z rzeźbą żaby nawiązywał 
będzie do jednej z najbar-
dziej powszechnych wersji 
powstania nazwy Skrzyczne. 
Zakłada ona istnienie na gó-

rze w dawnych latach jeziora, 
w którym donośnym głosem 
słyszalnym u podnóża szczy-
tu skrzeczały żaby.

Aby wykonać prace na 
Skrzycznem samorząd musi 
poczynić wpierw finalne usta-
lenia z Lasami Państwowymi 
w kwestii terenu, który zmie-
ni docelowo swoje oblicze. 
Projekt, sięgający kwoty ok. 
200 tys. zł, zostanie wówczas 
zrealizowany w ramach pol-
sko-słowackiej współpracy 
transgranicznej. (MA)

zlot z grzybobranieM
Szczyrkowska społeczność 
została zaproszona w niedzie-
lę 3 października do udziału 
w wydarzeniu wypełnionym 
atrakcjami. Tradycyjny zlot 
mieszkańców połączono 
z pierwszą edycją rodzinne-
go grzybobrania.

Pomysł okazał się w pełni 
trafiony, a najlepszym tego 
dowodem wysoka frekwen-
cja w trakcie przedsięwzięcia. 
Mieszkańcy Szczyrku posia-
dający „Kartę Górala” przy 
pięknej pogodzie chętnie sko-
rzystali z możliwości bezpłat-
nego wyjazdu koleją linową 
na Skrzyczne. Już na szczycie 
w licznym gronie spotkali się 
ze specjalistą grzyboznawcą 
Justynem Kołkiem, wsłuchując 
się z zainteresowaniem w opo-
wieści, które miały związek 
z zaproponowaną na niedzielę 
inicjatywą grzybobrania. Rów-
nie dużym wzięciem cieszyła 

się degustacja zupy grzybowej, 
sporządzonej ze szczyrkow-
skich borowików, maślaków 
i kozaków, a także wymyślne 
rodzinne konkursy i zabawy 
o Puchar Złotego Podgrzybka.

Jak podkreśla uczestniczący 
w zlocie burmistrz Antoni Byr-
dy, tego rodzaju wydarzenia 
mają swoją tradycję, doceniają 
je sami mieszkańcy Szczyrku. 

– Spotykamy się na naszych 
szczyrkowskich zlotach przy 
różnych okazjach. Zawsze 
takim wspólnym wypadom 
towarzyszy miła atmosfera. 
Zwłaszcza teraz widać, jak 
spragnieni jesteśmy kontaktu 
z ludźmi, których w większo-
ści przecież w naszej lokalnej 
społeczności znamy – mówi 
burmistrz miasta. (ReD)

AnTOnI BYRDY,
burmistrz Szczyrku:

Zależy nam na tym, aby upa-
miętnić tych wszystkich miesz-
k ańców Szcz yrku,  któr z y w 
trakcie minionych wojen po-
nieśli śmierć, bądź też doznali 
najrozmaitszych krzywd ze stro-
ny bezwzględnych okupantów. 

Pokoleniu, które tak heroicznie 
walczyło o wolność naszej Ojczy-
zny, należy się cześć i szacunek, 
ale również pielęgnowanie pa-
mięci o ich często bohaterskich 
czynach.
Pomnik wraz z nowym obeli-
skiem, o którego postawienie 
zabiegaliśmy, doskonale współ-
gra z pomnikiem Piety u stóp 

szczyrkowskiego sanktuarium 
św. Jakuba, gdzie wspominamy 
ludzi ofiarnie walczących z ko-
munizmem. Przypomnę w tym 
kontekście, że nie tak dawno 
odbyła się tu uroczystość upa-
miętniająca 75. rocznicę zamor-
dowanych 167 żołnierzy naro-
dowych Sił Zbrojnych oddziału 
„Bartek”.

Fo
to

: M
n

Fo
to

: M
at

. M
ia

st
a s

zc
zy

rK

Fo
to

: M
n



12 BESKIDZKA
gazeta

www.gazetabeskidzka.plpaźdzIeRNIK 2021

gminA WilAmoWice

30 lat SaMorząDu
O osiągnięciach minionych 30 lat istnienia samorządu terytorialnego 

w Polsce rozmawiano podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w 

Wilamowicach. Nagrodzono także zasłużonych samorządowców.

Od utworzenia samorzą-
dów i pierwszych demokra-
tycznych wyborów w 1990 
r. minęło już 31 lat. Uroczy-
stości miały się odbyć w tam-
tym roku, ale przełożono je ze 
względu na pandemię. Sesję 
zorganizowano w sali OSP 
Wilamowice we wtorek 12 
października, zaproszono na 
nią m.in. Barbarę Tomanek, 
pierwszą samorządową bur-
mistrz Wilamowic, Broni-

sława Chrobaka, pierwszego 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Wilamowicach, 
a także jego następców na tym 
stanowisku – Stanisława Pesz-
la i Stanisława Nycza.

Radni przyjęli uroczy-
ste stanowisko, w którym 
czytamy: „Dorobek 30 lat 
funkcjonowania samorządu 
terytorialnego w Polsce jest 
niepodważalny. Bez zaanga-
żowania i determinacji osób 

pracujących na rzecz społecz-
ności lokalnych nie byłby 
możliwy skok cywilizacyjny, 
który dokonał się w Polsce. 
Dzięki samorządom nastąpiło 
ogromne przeobrażenie pol-
skich miast i gmin oraz zna-
cząca poprawa dostępności 
i jakości usług publicznych 
dla mieszkańców.”

Po omówieniu nastąpiło 
wręczenie pamiątkowych 
medali, a także wiązanek 

kwiatów, które wręczono 
pierwszej burmistrz Barba-
rze Tomanek oraz przewod-
niczącej Rady Miejskiej 
Stanisławie Kudłacik. Uho-
norowany został także bur-
mistrz Wilamowic Marian 
Trela, który z rąk przewod-
niczącej, starosty bielskiego 
Andrzeja Płonki oraz wice-
burmistrza Stanisława Gaw-
lika otrzymał puchar, medal 
oraz kwiaty. (R)

Podczas sesji burmistrz Marian 
Trela zaprezentował osiągnięcia 
trzech dekad samorządności gmi-
ny Wilamowice. Wśród ważniej-
szych wydarzeń wymienił wielką 
powódź w 1997 r., która zalała 7 
proc. powierzchni gminy. Były też 
chwile radosne, jak beatyfikacja 
wilamowianina arcybiskupa Jó-
zefa Bilczewskiego w 2001 r., a 
następnie kanonizacja w 2005 r., 
ogłoszenie świętego patronem 
Wilamowic w 2013 r. Teren gminy 
stał się też miejscem przejazdu 
kolarskiego Tour De Pologne, a w 
2018 i 2019 r. na rynku w Wilamo-
wicach ustawiono lotną premię.
Działania samorządu to jednak 
przede wszystkim bardzo inten-
sywny rozwój gminy w ostatnich 
trzech dekadach. Przyjazny i 
atrakcyjny rejon sprawił, że liczba 
ludności znacząco wzrosła – z 12,2 
tys. w 1990 r. do 17,7 tys. w 2021. 
W najszybciej pod tym względem 
rozwijających się Pisarzowicach 

odnotowano wzrost z blisko 3,5 
tys. do ponad 6 tys. osób. Obecnie 
zarejestrowanych jest 1674 pod-
miotów gospodarczych.
Burmistrz wskazał, że na rozwój 
gminy udało się w ostatnich tylko 
20 latach pozyskać dodatkowych 
ok. 95 mln zł. Te środki znacznie 
ułatwiły prowadzenie inwestycji. 
Zbudowano i zmodernizowano 
liczne drogi – w ciągu ostatnich lat 
było to łącznie ok. 75 km. Spośród 
blisko 1,2 tys. punktów oświetle-
nia ulicznego w minionym 30-leciu 
powstało ok. 730.
Rozbudowano, zmodernizowa-
no i wybudowano liczne nowe 
obiekty użyteczności publicznej, 
m.in. placówki oświatowe i domy 
kultury, znacząco poprawiając 
zarówno stan techniczny istnie-
jących budynków, jak i dostępną 
przestrzeń w nowych lokalach. 
To także nowe sale gimnastycz-
ne, obiekty sportowe, miejsca 
rekreacji.

Znacząco gminę Wilamowice w 
samorządowej Polsce wyróżnia 
jej postawienie od samego po-
czątku na rozwój infrastruktury 
kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Już w czerwcu 1991 r. utworzono 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
który od tamtej pory odpowiada 
za modernizację i budowę nowych 
oczyszczalni, a także rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej. Dziś gmina 
może się poszczycić posiadaniem 
201,2 km sieci wodociągowej i 
197,1 km sieci kanalizacyjnej, 
w tym okresie wartość Zakładu 
wzrosła z 2,8 mln zł do 87,7 mln zł.
Gmina Wilamowice może się 
poszczycić również bogatą dzia-
łalnością kulturalną, m.in. we 
współpracy z partnerami zagra-
nicznymi ze Słowacji (Rajecké 
Teplice, Trenčanske Teplice, hor-
ná Súča, Kunerad), Czech (Dolni 
Benešov), Chorwacji (Županja, 
Klanjec, Kloštar Ivanić) czy Węgier 
(Kisújszállás).Burmistrz Marian Trela odbiera puchar z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej Stanisławy Kudłacik, starosty 

bielskiego Andrzeja Płonki oraz wiceburmistrza Stanisława Gawlika.
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MARIAn TRelA,
burmistrz Wilamowic:
31 lat temu lokalne społeczności otrzymały możliwość wyboru demo-
kratycznych władz oraz kierowania swoim rozwojem dzięki udziałowi w 
wypracowanych na miejscu podatkach. Stopniowo samorządy zyskiwały 
coraz więcej zadań, nie zawsze szło za tym odpowiednie finansowanie.
Dziś wyraźnie widać, jak dzięki temu zmieniła się Polska i jak zmieniły 
się Wilamowice. Jako mieszkańcy tej gminy sami bowiem wiemy, co 
dla nas jest najkorzystniejsze, jak gospodarować naszymi wspólnymi 
pieniędzmi, w którym kierunku mamy się rozwijać. Samorządność 
zdała egzamin.

czaS na wyMianę kotłów
Gmina Wilamowice przypomina 

o konieczności wymiany do końca 
2021 r. kotłów na paliwo stałe, które 
nie posiadają tabliczki znamionowej.

Obowiązek ten został nałożo-
ny uchwałą Sejmiku Województwa 
Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 
kwietnia 2017 r. Wprowadziła ona 
na obszarze województwa śląskiego 
ograniczenia w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie 
paliw stałych.

We wtorek 12 października br. 
w Urzędzie Marszałkowskim woje-
wództwa śląskiego zaprezentowane 
zostały rekomendacje opracowane 
przez Śląski Związek Gmin i Powiatów 
dotyczące obowiązków gmin, a zwią-
zane z wdrażaniem uchwały antysmo-
gowej. Wynika z nich, że Gmina po 1 
stycznia przyszłego roku będzie miała 

obowiązek kontrolować nieruchomo-
ści, w których dochodzi do spalania 
paliw stałych w kotłach bezklasowych. 
W następstwie takiej kontroli zostanie 
spisany protokół oraz w przypadku nie-
prawidłowości skierowany wniosek do 
sądu o ukaranie grzywną.

Jednocześnie Gmina Wilamowice 
przypomina, że od 1 lipca 2021 r. każdy 
właściciel lub zarządca budynku lub 
lokalu jest zobowiązany złożyć dekla-
rację o źródłach ciepła lub źródłach 
spalania paliw do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Powyższy obowiązek wynika z nowe-
lizacji ustawy o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów.

Z myślą o wsparciu mieszkańców 
w wymianie kotłów na ekologiczne, 
Gmina Wilamowice w 2019 r. w poro-
zumieniu z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach uruchomiła 
punkt konsultacyjny programu „Czy-
ste powietrze”. Burmistrz Wilamowic 
Marian Trela wylicza, że do tej pory 
złożono ponad 300 wniosków o dofi-
nansowanie różnych działań z zakresu 
modernizacji prywatnych budynków, 
przede wszystkim wymiany kotłów. 
W tym roku gminnym wsparciem do 
wysokości 3,5 tys. zł objęto wymianę 
110 pieców, według planów na przy-
szły rok będzie to kolejnych 120 urzą-
dzeń. (R)

Drogowe prace

Słoneczną, a przede wszystkim 
bezdeszczową aurę drogowcy 
wykorzystują na przeprowa-
dzenie kolejnych remontów ulic 
na terenie gminy Wilamowice.

Jak wyjaśnia burmistrz Wilamo-
wic Marian Trela, pomimo trudnej 
sytuacji związanej z pandemią 
wirusa covid-19 przez cały rok 
realizowano zaplanowane zadania 
związane z bieżącym utrzymaniem 
i remontami dróg. I tak w ostatnim 
tylko okresie wykonano prace na 
drogach na terenie gminy: w Pisa-
rzowicach na odnodze ul. Bielskiej, 
łączniku ul. Sosnowej z ul. Czerni-
chowską oraz ul. Św. Floriana jako 
dojeździe do szkoły podstawowej, 
w Wilamowicach na odnodze 
ul. Pułaskiego i ul. Słonecznej, 

w Dankowicach na ul. Myśliwskiej, 
w Starej Wsi na ul. Olchowej, a w 
Hecznarowicach na ul. Rzemieśl-
niczej. Zakres robót objął przede 
wszystkim wykonanie nowych 
nawierzchni asfaltowych. Łączna 
długość wykonanych nakładek as-
faltowych na terenie gminy Wila-
mowice wyniosła blisko 2 km.

Burmistrz Marian Trela dodaje, 
że pozyskano również dofinanso-
wanie na wykonanie modernizacji 
drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych na ul. Leśnej w Wilamowi-
cach. – Droga w obrębie obszaru 
zabudowanego ma wygodny do-
jazd z asfaltową nawierzchnią. 
Obecne prace obejmą kolejny od-
cinek, już pośród gruntów ornych, 
tak aby ułatwić dojazd maszyn rol-
niczych w okresie prac polowych 
– wyjaśnia.

Zadanie obejmuje remont drogi 
o długości 1,22 km i szerokości 3 
m. Wykonane zostaną roboty po-
miarowe, przygotowawcze, m.in. 
usunięcie humusu, a także roboty 
ziemne, podbudowa z kruszyw 
łamanych i stabilizacja podłoża. 
Wartość prac wynosi 305 tysię-
cy zł, na które Gmina pozyskała 
dofinansowanie z budżetu Woje-
wództwa Śląskiego w wysokości 
60 proc. (UGW)
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Ul. leśna w Wilamowicach zostanie wyremontowana na kolejnym odcinku.
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Wyremontowana odnoga ul. Św. Floriana w Pisarzowicach prowadzi na parking 
zmodernizowanego domu kultury.
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gminA WilkoWice

poprawa na DrogacH
Część ulicy Wyzwolenia oraz fragment ul. Rzemieślniczej w Wilkowicach to kolejne odcinki dróg, których 

stan uległ znaczącej poprawie w następstwie zrealizowanych inwestycji.

W lipcu rozpoczęła się 
przebudowa skrzyżowa-
nia drogi powiatowej ulicy 
Wyzwolenia z ul. Strażacką 
i Kościelną w Wilkowicach. 
Zakres prowadzonych ro-
bót obejmował wyniesienie 
skrzyżowania w tym newral-
gicznym miejscu. W pobliżu 
znajdują się bowiem trzy pla-
cówki oświatowe, biblioteka, 
spółka wodociągowa, kościół, 
dom strażaka i dom opieki. – 
Dlatego też za kluczowy cel 
przyjęliśmy poprawę bez-
pieczeństwa pieszych oraz 
uspokojenie ruchu na skrzy-
żowaniu. Teraz, po zakończo-
nych pracach i dokonanym 
odbiorze, widać już wyraźnie, 
że to się udało – mówi wójt 
gminy Janusz Zemanek.

Inwestycja zrealizowana 
została przy współpracy Gmi-
ny Wilkowice z Powiatem 
Bielskim i sfinansowana przez 
samorządy w równym stopniu. 
Ponadto na najbardziej „połata-
nym” dotąd około 900-metro-
wym odcinku ul. Wyzwolenia, 
dzięki wygospodarowaniu 
przez Gminę i Powiat środ-
ków w wysokości 600 tys. zł 
i zgodnym 50-procentowym 
finansowaniu, położono nową 

nawierzchnię asfaltową, która 
wydatnie poprawiła stan moc-
no już wysłużonej drogi.

Prace drogowe w ostat-
nich tygodniach objęły także 
fragment ul. Rzemieślniczej. 
Odtworzenia jej szutrowej na-
wierzchni dokonano w roku 
2020 w następstwie inwesty-
cji budowy sieci kanalizacji. 
Z racji wyjątkowo niekorzyst-

nych w tym rejonie warunków 
wodnych nawierzchnia ulegała 
jednak ciągłemu niszczeniu 
i musiała dwukrotnie zostać 
naprawiona w ramach gwa-
rancji.

Firma realizująca te dzia-
łania zaproponowała więc 
kosztowniejsze wyasfalto-
wanie drogi, pod warunkiem 
wykonania przez Gminę jej 

odwodnienia. To z kolei 
wiązało się z koniecznością 
przekazania przez mieszkań-
ców na rzecz Gminy części 
działek przylegających do 
drogi celem poszerzenia pasa 
drogowego. Niemożliwe było 
bowiem wykonanie odwod-
nienia i jezdni na działce 
gminnej o szerokości 3,5 m. 
Wielu mieszkańców zdecydo-

wało się na takie rozwiązanie, 
jednak nie wszyscy. W wy-
niku tych uzgodnień powstał 
około 250-metrowy odcinek 
drogi z umocnionym kory-
tami betonowymi rowem. 

Wciąż jest natomiast również 
wąska, szutrowa i wyboista 
droga, która pozostanie taką 
zapewne przez wiele lat, 
mimo że mogła być już wy-
asfaltowana w całości. (M)

Z wyraźnym efektem  
ekologicznyM
Projekt „Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej na terenie 
gminy Wilkowice w wyzna-
czonych obszarach aglome-
racji” zmierza powoli ku 
końcowi. O osiągnięciu na 
obecnym etapie elementów 
pożądanego efektu ekolo-
gicznego dobitnie świad-
czą liczby.

To już wykonane 80,39 
km sieci  kanal izacyjnej 
wraz z sieciami bocznymi 
oraz sięgaczami, w tym 59 
km samej tylko sieci głów-
nej. – Takie wartości doce-
lowe zostały osiągnięte na 
obecnym etapie szeroko za-
krojonej inwestycji w gminie 
Wilkowice – podkreśla wójt 
Janusz Zemanek.

Ostatni, najważniejszy 
wskaźnik zadania, realizo-
wanego przy wielomilio-
nowym dofinansowaniu ze 
środków unijnych, osiągany 
jest stopniowo wraz z każ-
dym kolejnym przyłączanym 
do zbiorczej sieci kanaliza-
cyjnej domostwem. Projekt 

przewiduje  podłączenie 
1695 budynków (czyli 5482 
mieszkańców). W połowie 
założenia te zostały wykona-
ne już na dzień 31 sierpnia, 
a szacuje się, że do końca 
roku ok. 60 procent budyn-
ków uzyska dostęp do kana-
lizacji.

– Docierają do nas sygnały, 
że obecnie największym pro-
blemem jest wydajność firm 

podłączających budynki do 
sieci, które mają zamówienia 
na kilka miesięcy do przodu. 
Sami mieszkańcy mówią, że 
doczekali się realizacji in-
westycji obiecywanej przez 
Gminę od wielu lat, zwracają 
jednak uwagę przede wszyst-
kim na odtworzone po kana-
lizacji drogi – przyznaje nieco 
żartobliwie wójt gminy Wilko-
wice. (MA)

świętowanie po góralSku
Pasterskie tradycje, które 
zwłaszcza wśród starsze-
go pokolenia mieszkańców 
gminy wciąż są żywe, zosta-
ły przypomniane podczas 
wyjątkowego wydarzenia, 
jakie odbyło się w ostatnią 
niedzielę września w Wil-
kowicach.

Zgodnie z dawną trady-
cją okres pasterski na terenie 
tej części Beskidów kończył 
się uroczystym odpustem na 
św. Michała w Wilkowicach. 
Tym bardziej w trwającym 
roku górali w województwie 
śląskim postanowiono tą tra-
dycję podtrzymać i uświetnić. 
– Co prawda nasza gmina nie 
słynie dziś z wypasu owiec, 
ale starsi mieszkańcy te czasy 
doskonale pamiętają. Warto te 
tradycje kultywować i przeka-
zywać kolejnym pokoleniom 
– mówi wójt Janusz Zemanek.

Toteż wydarzenie zor-
ganizowane przez Oddział 
Górali Żywieckich Związ-
ku Podhalan w Wilkowi-
cach znacznie różniło się od 
współczesnego przebiegu 
wielu odpustów. Wyjątkowa 
góralska oprawa towarzyszy-

ła mszy świętej, następnie po 
wspólnym przemarszu przy 
akompaniamencie Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej odsło-
nięto na północnej elewacji 
Domu Strażaka mural autor-
stwa Macieja Szymonowicza. 
Dzieło to jest częścią szlaku 
bielskich murali i ukazuje pa-
sterza na tle tutejszych gór. 
Do jego wykonania posłużyła 
autentyczna fotografia, którą 
w ten szczególny sposób od-
tworzono. Przed remizą stra-
żacką, gdzie w niedzielę 26 
września świętowano, było 
również więcej straganów niż 
zazwyczaj. 

Dalsza część odpustu upły-
nęła wszystkim jego uczestni-
kom radośnie. Występowały 
kapele góralskie, wyrabiano 
tradycyjne wilkowskie pier-
niki, zainteresowanie wzbu-
dzał również pokaz wyrobu 
serów, a także stoiska z ręcz-
nie wytwarzanymi ozdobami. 
Przez całe popołudnie trwał 
kiermasz produktów regio-
nalnych. Można było skosz-
tować placka ziemniaczanego 
ze śmietaną czy gulaszu ja-
gnięcego, a Koło Gospodyń 
Wiejskich z Wilkowic czę-
stowało pysznymi domowy-
mi ciastami. (MA)

JAnUSZ ZeMAneK, 
wójt gminy Wilkowice:

Drogi na terenie naszej gminy 
systematycznie zmieniają swo-
je oblicze. Co z punktu widzenia 
samych mieszkańców jest tu 

najważniejsze, to bezpieczeń-
stwo. Dotyczy to zarówno kie-
rowców, jak i pieszych. Wiedząc, 
jak ogromne ma to znaczenie, 
nie szczędzimy zatem środków 
na projekty i inwestycje dro-
gowe, choć często napotykamy 
na różne problemy. Ulica Rze-
mieślnicza jest w tym względzie 
dobrym przykładem, który po-
kazuje, że zgoda buduje, a jej 
brak potrafi mocno zaszkodzić. 
W skali gminy takich dróg jest 
więcej i bywa, że to właśnie do-
bra wola mieszkańców decyduje 
o tym, czy w danym rejonie po-
lepsza się komfort użytkowania 
dróg.
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Ul. Rzemieślnicza zyskała częściowo odwodnienie i nową nawierzchnię.

Wyniesione skrzyżowanie na ul. Wyzwolenia wymusza na kierowcach zmniejszenie prędkości, tym samym 
poprawia bezpieczeństwo.
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ekologiA

powietrze Może być czySte
Kolejne akcje proekologicz-
ne przeprowadzone zostały 
w Szczyrku. – Szeroko pojęta 
ochrona środowiska odgrywa 
w naszym turystycznym mie-
ście ogromną rolę. Stąd ini-
cjatywy skierowane nawet do 
najmłodszych mieszkańców, 
aby pokazać im znaczenie, 
jakie należy przywiązywać 
do postępowania w zgodzie 
z ekologią – mówi burmistrz 
Antoni Byrdy.

Na placu św. Jakuba odbył 
się happening ekologiczny 
„Walcz o czyste powietrze 
w Szczyrku”. Do udziału 
w wydarzeniu zaproszeni zo-
stali uczniowie szczyrkow-
skich szkół oraz przedszkola. 
Za cel nadrzędny przyjęto 
zwrócenie uwagi mieszkań-
ców Szczyrku na ogromny 
problem, jakim współcześnie 
jest smog. Wyjaśniono więc 
szczegółowo skąd się bierze 
i jak negatywnie wpływa na 
nasze zdrowie. Wiele do my-

ślenia dał pokaz strażaków 
ze szczyrkowskiej jednostki, 
którzy rozpalili ognisko i za-
demonstrowali w ten sposób, 
jak pali się suche drewno, 
mokre gałęzie, a także śmieci, 
w tym plastik.

Warto zaznaczyć, że jesz-
cze wcześniej na koniec wa-
kacji do Szczyrku zawitała 
kolejna odsłona akcji „Drzew-
ko za surowce”. W zamian za 
makulaturę, puszki oraz butel-
ki rozdano pół tysiąca sadzo-
nek. Nie zabrakło rozmaitych 
ekologicznych akcentów, jak 

ekotorby czy woskowijki, sta-
nowiące alternatywę dla folii 
w przechowywaniu żywności, 

oraz zabaw edukacyjnych 
promujących ochronę środo-
wiska. (MA)
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Dla kogo zielone czeki?
Wojewódzki  Fundusz 

Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach rozpoczął przyjmowanie 
zgłoszeń w konkursie „Zielone 
czeki”. To jedno z najwięk-
szych w województwie śląskim 
przedsięwzięć tego typu zwią-
zane z ochroną środowiska.

Nagrody przyznawane są 
corocznie z okazji Dnia Ziemi 
jako wyraz uznania za działal-
ność na rzecz ochrony środo-
wiska. W bieżącej edycji czeki 
wręczone zostaną w czterech 
kategoriach: „Ekologiczna oso-
bowość roku”, „Gmina przyja-
zna dla czystego powietrza”, 
„Inwestycja proekologiczna 
roku” oraz „Programy i akcje 
na rzecz ochrony przyrody 
oraz edukacji ekologicznej”. 
Kapituła będzie miała także 
możliwość przyznania nagro-
dy specjalnej.

Zgodnie z regulaminem no-
minowanymi mogą być:

• w kategorii „Ekologiczna 
osobowość roku” – oso-
ba fizyczna,

• w kategorii „Gmina przy-
jazna dla czystego powie-
trza” – gminy wiejskie, 
miejskie, miejsko-wiejskie 
oraz miasta na prawach po-
wiatu,

• w kategorii „Inwestycja 
proekologiczna roku” – 
beneficjenci pomocy fi-
nansowej z WFOŚiGW 
w Katowicach, którzy 
w 2020 r. zakończyli re-
alizację zadania dofinan-
sowanego ze środków 

Funduszu (z wyłączeniem 
osób fizycznych),

• w kategorii „Programy 
i akcje na rzecz ochrony 
przyrody oraz edukacji 
ekologicznej” – organi-
zacje pozarządowe (w 
rozumieniu ustawy z dnia 
23.04.2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego 
i wolontariacie) z terenu 
województwa śląskie-
go prowadzące działal-
ność proekologiczną.

Zgłoszenia do konkursu 
wraz z wnioskiem i uzasad-
nieniem można przesłać listem 
poleconym, kurierem bądź 
dostarczyć osobiście do WFO-
ŚiGW w Katowicach przy 
ul. Plebiscytowej 19 – do 19 
listopada 2021 r. do godziny 
15.30. Listę laureatów pozna-
my do końca roku. Nagrodami 
w konkursie są „Zielone czeki” 
o wartości 10 tys. zł, statuetki 
oraz dyplomy honorowe. (ReD)
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przeDSzkolaki też Segregują

W cyklu zajęć „Mamy rady 
na odpady” w Miejskim Cen-
trum Ekologicznym w Żywcu 
wzięły udział w październiku 
najmłodsze dzieci.

Podczas czterech eduka-
cyjnych spotkań poruszano 
każdorazowo podobne tematy. 
Rozmawiano o segregowaniu 
śmieci i procesie recyklingu. 
To z myślą o zaopatrzeniu 
dzieci w niezbędną wiedzę, 

aby zwracały uwagę na postę-
powanie z odpadami. – Każdy 
przedszkolak, który nauczy się 
prawidłowo segregować śmie-
ci, to olbrzymi krok na drodze 
do uzdrowienia naszej plane-
ty. Cieszymy się, że możemy 
dołożyć swoją cegiełkę, by 
kolejne pokolenia żyły w bez-
piecznym i czystym świecie. 
To cudowne zarazem móc 
gościć w naszych progach tak 
wiele roześmianych twarzy-

czek – podsumowało organizu-
jące zajęcia Miejskie Centrum 
Ekologiczne w Żywcu.

W trakcie przedsięwzięć 
akcji „Mamy rady na odpa-
dy” nie brakowało również 
konkursów z nagrodami oraz 
edukacyjnych kolorowanek 
dla małych uczestników. Ak-
tywności te przygotowane 
zostały w sposób pomysło-
wy, a więc i przystępny dla 
przedszkolaków. (MA)
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ekologiA

kSiążka za Drzewo
Jeszcze do końca 

października można 

wziąć udział w akcji 

„Książka za drze-

wo”, którą promuje 

Fundacja Ekologicz-

na „Arka” wraz ze 

wsparciem Lasów 

Państwowych.

Akcję Arka zainauguro-
wała w Warszawie z końcem 
września. Zasady są proste – za 
każde posadzone drzewo moż-
na otrzymać książkę. Jak wyja-
śnia Wojciech Owczarz, prezes 
Fundacji i pomysłodawca ak-
cji, organizatorom zależało na 
kilku sprawach: oprócz oczy-
wistego promowania sadzenia 
drzew również szacunku do 
książek – zarówno samego 
papieru, jak i czytania.

W czasie akcji wielu dru-
kom nadaje się drugie życie, 
książki bowiem pochodzą ze 
zbiórek. Nie są więc nowe, 
choć i na takie można trafić. 
Cały dostępny zbiór został 
wystawiony w Internecie na 
stronie akcji www.ksiazkaza-
drzewo.pl, po zasadzeniu drze-
wa można wskazać, na jakiej 

pozycji nam zależy. Także na 
tej stronie jest miejsce, aby 
wkleić zdjęcie zasadzonego 
drzewa i napisać kilka słów 
o sobie i miejscu, w którym 
przysłużyło się planecie i re-
gionowi. Wskazaną książkę 
organizatorzy prześlą pod 
wskazany adres.

Choć akcja trwa niespeł-
na miesiąc, to już na swym 
koncie może zaliczyć spory 
sukces. Na pewno można za 
niego uznać zasadzonych po-
nad 1400 drzew przez uczest-
ników akcji i kolejne ponad 
1500 przy okazji promocji. 
Sama promocja rozpoczęła 

się od happeningu na Placu 
Zamkowym w Warszawie, 
gdzie można było wziąć 
udział w przestrzennych dzia-
łaniach edukacyjnych, m.in. 
grze ekologicznej „Książka 
za drzewo”, „Eko Memory” 
oraz „Wielokąt edukacyjny”. 
Dodatkowo wśród uczestni-
ków inauguracji rozdano po-
nad setkę książek. W zabawę 
włączyły się dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 157.

Działania promujące akcję 
Fundacja przeprowadziła rów-
nież w naszym regionie. I tak 
w bielskim Parku Słowackiego 
wraz z uczniami i nauczyciela-

mi Szkoły Podstawowej nr 3 
zasadzono buka. Także w la-
sach regionu z okazji 70-le-
cia jednego z patronów akcji 
wraz z wychowankami Domu 
Dziecka w Pszczynie zasadzo-
no łącznie 150 klonów, olch 
i dębów. Z kolei w Katowicach 
Arka rozdawała książki za 
wcześniej posadzone drzewa, 
a także sadzonki jodły.

Jeszcze jest czas, aby przy-
łączyć się do akcji, trwa ona do 
końca października. Szczegóły 
można znaleźć na wspomnia-
nej wcześniej stronie interne-
towej oraz profilu Facebooka 
„Książka za drzewo”. (R)

W Parku Słowackiego w Bielsku-Białej akcję „Książka za drzewo” Fundacja Arka i uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 3 promowali zasadzeniem buka.
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Ptaki, chodźcie do mnie
Nadleśnictwo Ustroń 

rozdało blisko setkę budek 
lęgowych, prowadząc ak-
cję „Zaproś ptaki do swoje-
go ogrodu”.

Na specjalnym stoisku 
przed budynkiem Nadleśnic-
twa Ustroń w piątek 8 paź-
dziernika na mieszkańców 
Ustronia i okolic czekały 
cztery rodzaje budek lęgo-
wych – przeznaczonych dla 
sikor, szpaków, wróbli i pli-
szek. Chętnych nie brakowało 
do tego stopnia, że w pierw-
szych godzinach akcji trzeba 
było poczekać w kolejce. 
Było warto, bo oprócz samej 
budki lęgowej i sadzonki 
drzewa leśnicy udzielali 
szczegółowych instrukcji kie-
dy, gdzie i jak powiesić dany 
rodzaj „ptasiego domku”.

Budki powstały dzięki 
współpracy Nadleśnictwa 

Ustroń z Zakładem Kar-
nym w Cieszynie, który 
na stoisku reprezentował 
kpt. Michał Szymaniak. 
Akcją „Zaproś ptaki do 
swojego ogrodu” ustroń-
scy leśnicy chcieli zachę-
cić mieszkańców regionu 
do włączenia się w dzia-
łania związane z ochroną 
dzikich gatunków ptaków. 
Skrzydlaci sprzymierzeńcy 
pełnią ważną rolę w natu-
rze i gospodarce człowieka. 
Na obszarach zaludnionych 
są istotnym wskaźnikiem 
bogactwa przyrodniczego 
i stanu środowiska. Z ko-
lei w leśnym ekosystemie 
ptaki regulują populacje 
owadów i drobnych gryzo-
ni, przyczyniają się również 
do rozsiewania wielu ga-
tunków drzew oraz pełnią 
funkcje sanitarne. (MM)
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laboratoriuM świerka
W Szkole Podstawowej nr 
2 im. Marii Konopnickiej 
w Istebnej Zaolziu ucznio-
wie korzystają już z nowej 
pracowni biologiczno-che-
micznej. Jej utworzenie to 
następstwo projektu, który 
uzyskał konkursowe dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Pracownia „Laboratorium 
świerka istebniańskiego”, we-
dług koncepcji opracowanej 
przez nauczycielkę biologii 
Annę Dziewior, ma służyć pro-
mowaniu rodzimego gatunku 

świerka. Jednym z ciekawszych 
rozwiązań tu zastosowanych jest 
ekspozycja ścienna zajmująca 
tylną część sali i nawiązująca 
do nazwy tej zielonej pracow-
ni. Przedstawia ilustrację lasu 
świerkowego i wyjaśnia budowę 
organizmu roślinnego. W eks-
pozycji stałej utrwalone zosta-
ły naturalne elementy świerka. 
Przestrzeń pracowni zagospoda-
rowano z kolei nowoczesnymi 
pomocami dydaktycznymi oraz 
sprzętem multimedialnym.

Sala obecnie jest wypo-
sażona w stanowiska labora-
toryjne do przeprowadzania 
doświadczeń w zespołach lub 
indywidualnie. Służyć będzie 

na co dzień podczas szkol-
nych lekcji uczniom nie tylko 
starszych klas, bo i młodszym 
realizującym podstawę progra-
mową z treści przyrodniczych.

Gmina Istebna uzyskała na 
stworzenie tego wyjątkowe-

go miejsca przeszło 47 tys. 
zł dofinansowania w ramach 
konkursu organizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. (M)

Dzieci zbierają śMieci
„Myślę, więc nie śmie-

cę” – pod takim hasłem 
odbywała się tegoroczna 
akcja sprzątania świata, do 
której z zapałem przyłączyli 
się uczniowie najmłodszych 
klas Szkoły Podstawowej 
w Janowicach w gminie Be-
stwina.

Wielkie sprzątanie roz-
poczęto od najbliższego 
otoczenia szkoły, pobliskie-
go zagajnika, terenów re-
kreacyjnych, przystanku 
autobusowego. Dzieci wy-
posażone w worki i rękawice 
dzielnie zbierały zalegające 
śmieci. Znaczne ilości po-
zostawionych butelek, nie-

dopałków czy opakowań po 
słodyczach wywołały w nich 
wiele emocji, prowadząc do 
postawy sprzeciwu wobec 
śmiecenia i potrzeb po-
prawnej segregacji odpadów. 
– Oby w przyszłym roku na-
sze worki były prawie puste 
– zgodnie mówiły dzieci.

A k c j a  z  u d z i a ł e m 
uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Janowicach 
wpisała się w ideę innowacji 
„Skrzat Czyścioch”, w któ-
rej podopieczni placówki 
także uczestniczą, otrzy-
mując sporą dawkę wiedzy 
w zakresie proekologicz-
nych zagadnień. (M)
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FotograFie i FotograFicy
Kilka tysięcy fotografii wybitnych artystów z całego świata można było 

zobaczyć na 9. Foto Art Festival im. Andrzeja Baturo w Bielsku-Białej. 

Podczas dwutygodniowego festiwalu – od 8 do 24 października – 

zorganizowano również wiele spotkań widzów z twórcami.

Ekspozycje zaprezento-
wano m.in. w salach Wil-
li Sixta, Galerii Bielskiej 
BWA, Książnicy Beskidz-
kiej, Bielskiego Centrum 
Kultury, Galerii Fotografii 
B&B, PPP, Domu Kultury 
im. W. Kubisz, Starej Fa-
bryki, Regionalnego Ośrodka 
Kultury, ale także centrum 
handlowym Sfera i na pla-
cu Chrobrego. Jak wyjaśnia 
Inez Baturo, organizatorka 
Festiwalu, impreza zawsze 
miała na celu przedstawia-
nie całego spektrum tego, co 
dzieje się we współczesnej 
fotografii, bez narzucania 
jakiegoś tematu wiodącego. 

Dlatego każdy interesujący 
się fotografią mógł znaleźć 
coś dla siebie – od fotografii 
eksperymentalnej, formalnej 
abstrakcji, przez reportaż, 
fotografię socjologiczną, na-
wet wręcz interwencyjną, po 
mocno realistyczne pejzaże 
i portrety.

Udział w festiwalu wzięli: 
Imre Benko (Węgry), Pavol 
Breier (Słowacja), Koldo 
Chamorro (Hiszpania), Chri-
stian Coigny (Szwajcaria), 
Tuck Fautleroy (Stany Zjed-
noczone), Ugur Gallenkus 
(Turcja), Arek Gola (Polska), 
Jan Grarup (Dania), Nick 
Hannes (Belgia), Tomoya 

Imamura (Węgry, Japonia, 
Niemcy), Misha Maslenni-
kov (Rosja), Anders Petersen 
(Szwecja), Avani Rai (Indie), 
Walter Schels (Niemcy), 
Gregg Segal (Stany Zjed-
noczone), Livio Senigalliesi 
(Włochy), Wolf Suschitzky 
(Austria), David Tesinsky 
(Czechy), Pham Huy Trung 
(Wietnam) i Artem Tulchyn-
skyi (Ukraina). Zaprezen-
towano również prace 30 
polskich kobiet fotografików.

Dużym wydarzeniem dla 
uczestników Festiwalu był 
tzw. maraton autorski, prze-
prowadzony w pierwszy 
weekend biennale. Wybitni 

fotograficy opowiadający 
o swojej twórczości zgroma-
dzili tłumy słuchaczy. Wyda-
rzeniu towarzyszyły pokazy 
filmowe, wykłady, prezenta-

cje, warsztaty, stoiska bran-
żowe.

Foto Art Festival wystarto-
wał w 2005 r., zorganizowany 
przez Inez i Andrzeja Baturów, 

prowadzących Galerię Fotografii 
B&B i założycieli Fundacji Cen-
trum Fotografii. Obecnie festiwal 
nosi imię Andrzeja Batury, który 
zmarł 9 czerwca 2017 r. (ReD)

Spotkanie zaSłużonycH 
nauczycieli

Emerytowani nauczyciele 
z gminy Wilamowice spotkali 
się podczas uroczystości z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotkanie emerytowanych 
nauczycieli oraz pracowni-
ków administracji i obsługi 
oświaty gminy Wilamowice 
zorganizowano w przeddzień 
święta w środę 13 paździer-
nika. Zasłużonym nauczy-
cielom towarzyszyli m.in. 
burmistrz Wilamowic Marian 
Trela, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Stanisława Kudła-
cik, wicedyrektor Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wilamowicach dr Jolanta 
Danek, prezes Klubu „Bel-
fer” Maria Berezowska, or-
ganizatorka spotkania, a także 
współorganizatorzy, czyli dy-
rekcje placówek oświatowych 
gminy Wilamowice. Zapro-
szono również emerytów 
z zaprzyjaźnionego Klubu 
„Belferek” Gminy Brzeszcze 
z prezes Grażyną Stolarczyk.

Burmistrz Marian Trela 
i przewodnicząca Stanisława 
Kudłacik złożyli wszystkim 
zebranym podziękowania 
za ich pracę, którą wkła-
da l i  w rozwój  młodych 
mieszkańców gminy, oraz 
życzenia dobrego zdrowia. 
Oprócz życzeń oraz poczę-
stunku dla seniorów ucznio-
wie i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi 
przygotowali również pro-
gram artystyczny, uświetni-
li spotkanie występem chóru 
i kabaretu.

Na zakończenie uroczy-
stości wicedyrektor MGOK 
dr Jolanta Danek, założyciel-
ka, choreograf i menedżer 
Zespołu Regionalnego Pieśni 
i Tańca „Cepelia Fil – Wi-
lamowice” każdemu uczest-
nikowi spotkania wręczyła 
niedawno wydaną książkę 
swojego autorstwa „Z Wi-
lamowskim folklorem przez 
Europę” wraz z autografem 
autora. (R)

Wystawa festiwalowa w Galerii Bielskiej BWA.
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zajęcia oSób 
StarSzycH

Gmina Bestwina przygo-
towała dla seniorów serię 
zajęć, aktywizujących oso-
by w starszym wieku. Jak 
podkreślają sami uczest-
nicy, najważniejsze jest 
spotkanie w gronie osób 
z podobnymi zaintereso-
waniami.

W  o s t a t n i c h  l a t a c h 
w gminie Bestwina bardzo 
poprawiła się oferta zajęć 
skierowanych do seniorów, 
przede wszystkim osób po 
60. roku życia. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bestwinie 1 października 
rozpoczął trzymiesięczny 
cykl zajęć dla pierwszej 
grupy osób w ramach Pro-
gramu Wspierania Ak-
tywności i Zapobiegania 
Wykluczeniu Społecznemu 
Seniorów na lata 2021-2022. 
Warsztaty zorganizowane 
zostały w siedzibie Ośrod-
ka Mieszkalno-Rehabilita-
cyjnego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym „Razem” 

w Bestwinie przy ul. Sikor-
skiego.

Przygotowano cały wa-
chlarz, dzięki czemu każdy 
z uczestników znajdzie coś 
dla siebie spośród zajęć 
ceramicznych, ruchowych, 
kulinarnych. Odbyły się 
już spotkania z dietetykiem 
i psychologiem. Istnieje tak-
że możliwość skorzystania 
z indywidualnej rehabilita-
cji. Seniorzy wyjechali też 
na wycieczkę do ogrodów 
„Kapias” w Goczałkowi-
cach-Zdroju i planują ko-
lejne wyprawy.

Organizatorzy zapewniają 
posiłki, kawę i herbatę. Sami 
beneficjenci podkreślają, że 
oprócz skorzystania z cieka-
wego i różnorodnego progra-
mu zajęć najbardziej cieszą 
się ze wspólnego spotkania. 
– To dla nas naprawdę bar-
dzo ważne, że możemy wyjść 
z domu, porozmawiać, po-
śmiać się, spędzić miło czas 
w przyjaznym gronie – mó-
wią uczestnicy. (Sl)
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FolDer porąbki
Gmina Porąbka zachęca 

do zapoznania się z nowym 
folderem promocyjnym przy-
gotowanym przez Polskie 
Centrum Promocji. Folder 
udostępniony został jako plik 
PDF na stronie Gminy www.
porabka.pl. Zawiera infor-

macje zarówno o atrakcjach 
turystycznych gminy i jej 
najbliższego sąsiedztwa, wa-
lorach przyrodniczych i kra-
jobrazowych, jak również 
wiadomości o samej gminie, 
jej mieszkańcach i osiągnię-
ciach. (R)

gauDe canteM w kozacH
Mieszkańcy Kóz 

wysłuchali koncer-
tu muzyki chóralnej, 
zorganizowanego 
w ramach VI Mię-
dzynarodowego Fe-
stiwalu Chórów im. 
Kazimierza Fobera 
„Gaude Cantem”.

W kościele Świętych 
Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w Kozach w sobo-
tę 23 października wystąpiły 
chóry Szolnoki „Kodály” Kó-
rus z Szolnoka na Węgrzech 
pod kierunkiem dyrygent Évy 
Molnár, Zabrzański Chór 

Młodzieżowy „Resonans con 
tutti” pod kierunkiem dyry-
gentów Waldemara Gałązki 
i Arleny Różyckiej-Gałąz-
ki, a także Zespół Wokalny 
„Luna Plena” z Zabrza pod 
kierunkiem dyrygent Barbary 
Gajek-Kraski. (R)

ceraMika Dla Seniorów
Gminny Ośrodek Kultury 

w Jasienicy zaprasza senio-
rów na bezpłatne warszta-
ty ceramiczne.

Zaproszenie GOK kieru-
je do osób w wieku 60 lat 
i starszych, mieszkających na 
terenie powiatów bielskiego 
lub cieszyńskiego oraz miasta 
Bielsko-Biała.

Warsztaty składać się będą 
z trzech spotkań – 4, 12 i 18 

listopada, które zostaną prze-
prowadzone pomiędzy godz. 
11 a 14. Miejscem zajęć bę-
dzie ośrodek na Drzewiarzu 
w Jasienicy, a więc siedziba 
GOK przy ul. Modrzewiowej 
1360. Zapisy i szczegółowe 
informacje można uzyskać 
w GOK Jasienica pod nume-
rem tel. 33 821 20 56. Warto 
się pospieszyć, bowiem liczba 
miejsc jest ograniczona. (R)
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