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Motoryzacyjne perełki w powiecie
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Inwestycje z myślą o uczniach
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Mieszkająca w Dankowicach Justyna Iskrzycka była jedną 
z bohaterek polskiej reprezentacji podczas niedawnych 
Igrzysk Olimpijskich. Przywiozła z nich brązowy medal w 
kajakarskiej rywalizacji czwórek, odnosząc tym samym ży-
ciowy sukces. Co cieszy szczególnie, to fakt, że w regionie nie 
brakuje sportowych talentów, które w nieodległej przyszłości 
mogą pójść śladem swojej starszej koleżanki.
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Tylko u nas:
 Możliwość rezerwacji 
z każdego urządzenia przez Internet

 Indywidualna karta magnetyczna 
do pokoju dostępna w aplikacji

 Rezerwacja, płatność 
i rozliczenie online

Zapraszamy do rezerwacji!

ZaMÓwienie realiZowane w raMach ProjeKtu Pn. „wZroSt KonKurencyjnoŚci i utrZyManie MiejSc Pracy 
dla hotelu na Błoniach PoPrZeZ ModerniZację i doPoSaŻenie oBieKtu”, w raMach dZiałania 3.2 rPo wSl na lata 2014-2020.

HOTEL NA BŁONIACH
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 822 25 00, 
recepcja@hotelnabloniach.pl

BEZPIECZNY HOTEL/ 
REZERWACJA BEZKONTAKTOWA

Szukasz bezpiecznego Hotelu 
zapraszamy do Hotelu na Błoniach***

reKlaMa

w jaSienicy 
podziĘkowano za plony

Uroczysta msza dzięk-
czynna w kościele św. Jerze-
go w Jasienicy rozpoczęła 
w niedzielę 22 sierpnia święto 
plonów w gminie Jasienica. 
W godzinach popołudnio-
wych na terenie komplek-
su sportowo-rekreacyjnego 
„Drzewiarz” odbył się z kolei 
Piknik Dożynkowy.

– Chleb, który mamy z te-
gorocznych zbiorów, to jest 
praca ludzi, którzy oddają 
swoje serce przy tym, co ro-

bią. Dziękujemy rolnikom za 
cały rok pracy, dar chleba, za 
to, że nam go nie brakuje – 
mówił wójt Janusz Pierzyna, 
otwierając imprezę.

Każdego roku na tere-
nie gminy Jasienica hucznie 
obchodzono święto pracy 
rolników. Odbywał się m.in. 
przejazd tradycyjnego barw-
nego korowodu. Dla odpo-
czywających mieszkańców 
gminy i ich gości z estrady 
płynęła ludowa muzyka, od-

bywały się liczne koncerty. 
Zabawa i tańce trwały do 
późnych godzin wieczornych.

W tym roku, ze względu 
na trwający stan epidemii, 
uroczystości były skromniej-
sze, niż dotychczas. Uczest-
nicy święta mieli okazję 
posłuchać muzyki zespołu 
Big Band z Jasienicy. Na-
stępnie wystąpiły Zespół 
Regionalny „Jasieniczanka”, 
Blach Kapela oraz zespół Po-
rąbani. (uGj)

kozy diaGnozują
Gmina Kozy przeprowadza 

wśród mieszkańców badania 
ankietowe Diagnoza 2021.

Od 17 sierpnia do 10 wrze-
śnia 2021 r. na terenie Gminy 
Kozy potrwają badania ankie-
towe związane z opracowy-
waniem diagnozy społecznej 
– współczesne zagrożenia 
w środowisku lokalnym. Pozy-
skane w badaniach dane staty-

styczne będą wykorzystane do 
analiz i opracowań zbiorczych 
dotyczących sytuacji społecz-
nej. Będą również stanowiły 
podstawę do przygotowania 
skutecznych strategii mających 
na celu przeciwdziałanie zagro-
żeniom społecznym w Kozach.

Badania realizowane są 
metodą internetową. Ankieta 
jest anonimowa, choć należy 

podać wiek, płeć i wykształce-
nie. W ankiecie padają pytania 
m.in. o dostrzeganie w otocze-
niu uzależnień od alkoholu, 
papierosów, narkotyków czy 
hazardu, a także o przemoc 
w rodzinie.

Kwestionariusz ankiety 
internetowej znajduje się na 
stronie: kozymieszkancy.we-
bankieta.pl. (uGK)

zmarł karol kóSka, 
RZeźBiARZ Z KAniOwA
We wtorek 10 sierpnia prze-
żywszy 75 lat zmarł Karol 
Kóska, wielokrotnie nagra-
dzany ludowy twórca, artysta 
rzeźbiarz. 17 sierpnia odbył 
się w Bestwinie jego pogrzeb.

Karol Kóska urodził się 
6 lipca 1946 r. w Kaniowie. 
Rodzice zajmowali się rze-
miosłem i rolnictwem, ojciec 
prowadził zakład stolarski. 
Karol po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczył się u ojca 
fachu stolarza budowlanego.

Około 1966 r. został przez 
Franciszka Machańca zain-
spirowany rzeźbą. Po śmierci 
ojca w 1971 r. Karol Kóska 
prowadził warsztat stolarski, 
w którym wykształcił wielu 
uczniów. W latach 80. ubie-
głego wieku w swojej stolarni 
zaczął tworzyć piękne, ozdob-
ne ramy z drewna, które przy-
niosły mu artystyczne uznanie. 
Rzeźbił ubogacone naturali-
stycznymi elementami ramy, 
zegary, wykonał nawet łóżko 

będące wierną kopią łóżka 
Henryka Sienkiewicza. Prace 
te były prezentowane na wysta-
wach w Książnicy Beskidzkiej 
w Bielsku-Białej, Miejskim 
Domu Kultury w Czechowi-
cach-Dziedzicach, Muzeum 
w Goczałkowicach-Zdroju.

Był wszechstronnie uzdol-
niony, m.in. posiadał upraw-

nienia spawacza i operatora 
spychacza, interesował się hi-
storią i filozofią. Był również 
członkiem OSP Bestwinka, 
ukończył kurs pszczelarstwa 
w Puławach.

Rodzinie Zmarłego społecz-
ność samorządowa gminy Be-
stwina składa głębokie wyrazy 
współczucia. (Sl)

Fo
to

: S
ła

w
oM

ir
 le

w
cZ

aK
/M

at
. u

g 
Be

St
w

in
a

na scenie dla dożynkowej publiczności wystąpił zespół jasieniczanka.
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SoboTa z kulTurą reGionu
Na nadchodzącą sobotę 28 

sierpnia przewidziane zostało 
nie lada wydarzenie kulturalne 
w Bystrej.

Minifestiwal kulturalny, 
jaki zaplanowano na placu 
przy strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bystrej, 
towarzyszył będzie okazałym 
obchodom 450-lecia Bystrej. 
Wydarzenie pomyślano jako 
swoisty przegląd twórczo-
ści zespołów muzycznych 
z różnych zakątków powiatu 
bielskiego. I tak jako pierw-
szy na scenie, od godziny 17, 
zaprezentuje się Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia Beskidzka” 
z Mesznej. Następnie co pół 
godziny podziwiać będzie 
można kolejne grupy – Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Rybarzowice”, Zespół Regio-

nalny „Bierowianie”, Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Wilamowice”, Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca „Dudo-
ski” oraz Zespół Pieśni i Tań-
ca „Kozianie”.

Na tym świętowanie w so-
botę 28 sierpnia, organizo-

wane przez Stowarzyszenie 
Miłośników Beskidzkiej 
Ziemi, wcale się nie zakoń-
czy. Punktualnie o godz. 20 
uczestników imprezy w By-
strej przywita jako gwiazda 
wieczoru Wojciech Gąssow-
ski. (RED)
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Technikum czeka na uczniów
Na sierpniowej sesji Rady Powiatu Bielskiego jednym z punktów obrad było przygotowanie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bielski  

do nowego roku szkolnego.

Już 1 września tego roku 
młodzież rozpocznie naukę 
w technikum w Czechowi-
cach-Dziedzicach, które ule-
gło przekształceniu. Powstało 
bowiem z połączenia dwóch 
takich placówek, funkcjonu-
jących w jednym miejscu: 
Technikum nr 2, wchodzące-
go w skład nieistniejącego już 
Zespołu Szkół „Silesia”, oraz 
Technikum nr 1 w Zespole 
Szkół Technicznych i Liceal-
nych im S. Staszica. Placówki 
mieszczą się w kompleksie 
oświatowym przy ul. Traugutta 
w Czechowicach-Dziedzicach.

Jak wyjaśnia Dorota Nikiel 
z Zarządu Powiatu, dzięki po-
łączeniu obu techników udało 
się zwiększyć nabór na rok 
szkolny 2021/2022. – Otwo-
rzymy cztery pierwsze klasy 
technikum i trzy pierwsze 
w szkole branżowej. Łącz-
nie naukę przy ul. Traugutta 
rozpocznie ok. 220 nowych 

uczniów, w tym 132 w tech-
nikum – mówi Nikiel. Jedno-
cześnie radni podziękowali 
za pracę Annie Gajewskiej, 
dyrektorce Zespołu Szkół „Si-
lesia” w Czechowicach-Dzie-
dzicach, która kończy swoją 
5-letnią kadencję na tym sta-
nowisku.

W związku z tegoroczną 
reorganizacją nabór do obu 
szkół prowadzony był jeszcze 
osobno. Młodzież pierwszych 
klas technikum zdecydowała, 
że będzie kształciła się w sze-
ściu zawodach. Mowa o lo-
gistyce, żywieniu i usługach 
gastronomicznych, mechani-
ku, handlowcu, informatyku 
i techniku reklamy. Z kolei 
w szkole branżowej I stopnia 
klasy są wielozawodowe.

Nowy rok szkolny pomi-
mo reorganizacji nie oznacza 
wielkich zmian dla młodzieży 
ze starszych klas byłej „Sile-
sii”. Wszystkim pracownikom 

tej szkoły zaproponowano 
pracę w ZSTiL na dotychcza-
sowych warunkach. Prawie 

wszyscy z tego skorzystali, 
uczniowie będą więc mieli 
lekcje z tymi samymi na-

uczycielami. Nauka odbywać 
będzie się w tych samych 
dobrze znanych młodym lu-

dziom klasach, w budynkach 
pod wspomnianym adresem 
przy ul. Traugutta 11 w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Je-
dyną nowością będzie nazwa 
szkoły – od 1 września mło-
dzież z byłej „Silesii” będzie 
uczęszczała do Technikum nr 
1 w Zespole Szkół Technicz-
nych i Licealnych, popularnie 
zwanego „resortówką”.

Tylko w minionym roku 
szkolnym Powiat Bielski 
zainwestował ok. 600 tys. 
zł w kompleks edukacyjny 
przy ul. Traugutta. To m.in. 
remonty sal: informatycznej, 
chemicznej i geograficznej. 
Nową nawierzchnię zyskało 
boisko „Orlik”, wybudowano 
pochylnię dla osób niepełno-
sprawnych. Ostatnio rozpo-
częła się ogromna inwestycja, 
a więc wymiana wewnętrznych 
instalacji: grzewczej i wodno-
-kanalizacyjnej. Prace zaplano-
wano na 3 lata. (MF)

Od nowego roku przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach działać będzie jedna połączona placówka 
oświatowa.
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STrażacy dbają  
o harcerzy

Strażacy z bielskiej PSP 
odwiedzili obóz harcerzy 
z Rybnika.

Ośrodek Obozowy Hufca 
ZHP Ziemi Rybnickiej w Wa-
pienicy im. hm. Stanisława 
Szymańskiego jest miejscem 
bardzo chętnie odwiedzanym 
przez harcerzy. Funkcjona-
riusze z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Bielsku-Białej odwiedzili 
ostatni turnus wypoczywają-
cych harcerzy, aby porozma-
wiać z dziećmi i młodzieżą 
o bezpieczeństwie podczas 
letniego wypoczynku.

Strażacy w okresie wa-
kacji szczególną uwagę 
skierowali na te formy wy-
poczynku, które narażone 

są na zagrożenia związane 
z anomaliami pogodowymi, 
m.in. obozy harcerskie. To-
też zgodnie z zapisami „Pro-
tokołu uzgodnień w zakresie 
wzmocnienia bezpieczeństwa 
na obozach harcerskich pod 
namiotami” strażacy wizytują 
obozy harcerskie.

Przez bielskich strażaków 
sprawa bezpieczeństwa osób 
wypoczywających na terenie 
powiatu bielskiego jest trak-
towana priorytetowo. W trak-
cie wizytacji prowadzone są 
rozmowy z osobami odpo-
wiedzialnymi za organizację 
wypoczynku i uwrażliwiające 
uczestników obozu na wystą-
pienia możliwych niebezpie-
czeństw. (PP)

Tylko przez 112
Od września nastąpi przejęcie obsługi wy-

wołań kierowanych na numer alarmowy 998 
przez centra powiadamiania ratunkowego.

Służby alarmowe informują, że proces 
przejęcia obsługi wywołań kierowanych na 
numer alarmowy 998 przez centra powia-
damiania ratunkowego w województwie 
śląskim będzie realizowany w dniach od 9 
do 20 września. Przejęcie obsługi wywo-
łań rozpoczęło się z dniem 1 lutego 2021 r. 
w województwie podlaskim. Od tego dnia 
zgodnie z przyjętym harmonogramem na 
terenie poszczególnych województw proces 
ten jest sukcesywnie dokonywany. Akcja ma 
zakończyć się w dniu 4 listopada przełącze-
niem połączeń z ostatniego obszaru obsługi 
w województwie zachodniopomorskim.

Obecnie Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego Katowice obsługuje zgłoszenia 
alarmowe wpływające na numery 112 i 997. 
Ośrodek w 2017 roku jako pierwszy CPR 
w kraju przejął obsługę zgłoszeń wpływa-
jących na numer 997, która wcześniej była 
realizowana przez poszczególne komendy 
Policji. We wrześniu 2021 r. przejmie także 
zgłoszenia wpływające na numer alarmo-
wy 998.

Wówczas osoba, która zadzwoni na ten 
numer, dodzwoni się do operatora nume-
rów alarmowych. Operator zgodnie z pro-
cedurami zapyta o wymagane informacje 
i za pomocą systemu teleinformatycznego 
(dokument elektroniczny – tzw. formatka) 
przekaże zgłoszenie do właściwego dyżur-
nego Stanowiska Kierowania Komendanta 
Miejskiego/Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej celem realizacji zgłoszenia. To-
też z punktu widzenia osoby dzwoniącej po 
pomoc na numer alarmowy 998 nie odczuje 
ona różnicy w obsłudze zgłoszenia. (RED)Fo
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wieŃce dożynkowe  
GoTowe

Gminne Centrum Działań Twór-
czych w Pisarzowicach zorganizo-
wało warsztaty tworzenia wieńców 
dożynkowych na tegoroczne Dożynki 
Gminy Wilamowice.

Po raz czwarty w gminie Wilamo-
wice odbędą się wspólne dożynki. 
W tym roku Wilamowice zapraszają 
w niedzielę 5 września do Pisarzo-
wic, gdzie o godz. 11 w kościele 
św. Marcina rozpocznie się msza 
dziękczynna, a o godz. 13 uczestnicy 
w korowodzie przejdą na tereny LKS 
Pionier Pisarzowice. Tam zaplano-
wano kolejne dożynkowe atrakcje.

W tym roku w programie działal-
ności Centrum w Pisarzowicach nie 
mogło zabraknąć więc warsztatów two-
rzenia wieńców dożynkowych. Został 
wykonany wieniec z kategorii kompo-
zycje „Młyn” i wieńce płaskie. Warsz-
taty były prowadzone przy wsparciu 

finansowym MGOK w Wilamowicach. 
Uczestniczkami były nie tylko człon-
kinie miejscowego KGW „Strażniczki 
Tradycji”, ale i panie z CafeART, mło-
dzież i mieszkanki Pisarzowic.

A zaczęło się tak... panie wraz 
z młodzieżą na początku lipca ścinały 
pszenicę i owies. Zboże to suszyło się 
z dala od gryzoni polnych. Była też 
lekcja koszenia zboża kosą i robienia 
snopków oraz stawiania babki.

Następnie przez dwa dni trwa-
ły warsztaty tworzenia wieńców 
dożynkowych pod czujnym okiem 
projektantki Urszuli Kucharskiej 
i przy jej ogromnej pomocy. Warsz-
taty były nie tylko wspaniałą zabawą 
i śmiechem, ale też wytężoną pracą, 
czasami odbywającą się w wielkim 
skupieniu. Panie plotły warkocze, ro-
biły bukieciki, wiązały, splatały i do-
bierały kolorystykę. (CECylia PuzOń)
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

zbieramy podpiSy poparcia
Trwa ogólnopolska akcja zbierania pod-
pisów poparcia dla obywatelskiej inicja-
tywy ustawodawczej w kwestii emerytur 
stażowych. Podpisy można składać mię-
dzy innymi w zakładowych organiza-
cjach związkowych.

Przypomnijmy: w połowie czerwca prze-
wodniczący Obywatelskiej Inicjatywy Usta-
wodawczej „Emerytury za staż” Piotr Duda 
złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek pro-
jekt ustawy wraz z wymaganymi do zareje-
strowania wniosku podpisami. Dwa tygodnie 
później Pani Marszałek formalnie zaakcepto-
wała wniosek. Od lipca trwa kampania pro-
mocyjna tej inicjatywy oraz akcja zbierania 
podpisów poparcia „emerytur za staż”.

Projekt ustawy przygotowanej przez „Soli-
darność” przewiduje tylko jedno obostrzenie: 
40 lat pracy składkowej mężczyzn lub 35 lat 
pracy składkowej kobiet i uzbierany minimal-
ny kapitał – tak, aby pracownik, który zdecy-
duje się odejść na emeryturę, miał zapewnioną 

minimalną emeryturę, a państwo nie musiało 
do niego dopłacać.

– Podejmujemy obywatelską inicjatywę 
ustawodawczą, by Polacy po latach cięż-
kiej pracy połączonej z płaceniem składek 
emerytalnych mogli skorzystać z emerytur 
stażowych. Ważne jest to, że przepisy o eme-
ryturach stażowych dotyczyć będą wszyst-
kich obecnie pracujących, w tym rolników 
i dzisiejszej młodzieży, dopiero wkraczają-
cej na rynek pracy. Apelujemy do wszystkich 
o poparcie tej inicjatywy swoimi podpisami. 
Tylko wspólnym, solidarnym działaniem 
doprowadzimy do tego, że Polacy po latach 
uczciwej ciężkiej pracy będą mogli skorzystać 
z praw emerytalnych! – mówi przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

Podpisy poparcia tej inicjatywy można 
składać w siedzibie podbeskidzkiej „Solidar-
ności” przy ulicy Adama Asnyka 19 w Biel-
sku-Białej, w terenowych biurach związku 
(adresy na stronie obok) oraz w każdej zakła-
dowej komisji NSZZ „Solidarność”.

Solidarność o płacy minimalnej w 2022 roku
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Soli-

darność” postuluje, aby przyszłoroczny poziom 
płacy minimalnej wynosił nie mniej niż 3100 zł 
brutto, a minimalna stawka godzinowa nie mniej 
niż 21,75 zł brutto. Ten postulat związkowcy uza-
sadniają planowanym solidnym wzrostem gospo-
darczym i – przede wszystkim – wysoką inflacją.

– Postulat wzrostu minimalnego wynagrodze-
nia o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje podłoże 
zarówno w planowanym, zapowiadanym wzro-
ście PKB, a także w oparciu o szacunki dotyczące 
inflacji – czytamy w opinii Prezydium KK.

Opinia powołuje się nie tylko na polskie 
prognozy, ale również na szacunki Komisji 

Europejskiej i dane statystyczne OECD. Wska-
zują one nie tylko na wyższe od zapisanego 
w projekcie budżetu wzroście PKB, ale rów-
nież wyższą inflację.

„Solidarność” wskazuje też na istotne zna-
czenie płacy minimalnej dla polskich pra-
cowników. – Postulowany przez Związek 
wyższy wzrost minimalnego wynagrodze-
nia na poziomie 3100 zł wpłynie na poziom 
dochodów dużej grupy pracowników, gdyż 
zgodnie ze statystykami z ogółu zatrudnio-
nych w gospodarce narodowej aż 13 proc. 
otrzymuje minimalne wynagrodzenie – czy-
tamy w opinii.

w rocznicĘ Sierpnia’80
Zapraszamy przedstawicieli zakładowych 

organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 
z Regionu Podbeskidzie oraz członków i sympa-
tyków naszego Związku do udziału w głównych 
regionalnych obchodach 41. rocznicy podpi-
sania Porozumień Sierpniowych i powstania 
NSZZ „Solidarność”. W tym roku odbędą się 
one w poniedziałek 30 sierpnia w Skoczowie.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 
w kaplicy katechetycznej przy ul. Pawła Stal-
macha w Skoczowie, gdzie otwarta zostanie 

wystawa poświęcona historii skoczowskiej 
„Solidarności”. O godz. 15.00 w kościele Świę-
tych Piotra i Pawła odprawiona zostanie msza 
św. w intencji „Solidarności” i świata pracy, 
sprawowana przez duszpasterza „Solidarno-
ści” ks. prałata Józefa Oleszkę. Po zakończeniu 
Eucharystii przewidziane jest m.in. odsłonięcie 
i poświęcenie obelisku „Solidarności”, usytu-
owanego przy Rondzie Ofiar Stanu Wojennego.

Serdecznie zapraszamy!

wySTawa o prymaSie 
TySiąclecia

Na przełomie lipca i sierpnia 
na placu Bolesława Chrobrego 
w Bielsku-Białej prezentowana 
była wystawa „Doświadczanie 
wspólnoty”, na którą składały 
się zdjęcia sprzed czterdziestu 
laty, wykonane w czasie po-
grzebu Prymasa Polski kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Obok 
35 czarno-białych fotografii 
autorstwa obecnego senatora, 
a kiedyś dziennikarza Jana Ma-
rii Jackowskiego, umieszczone 
zostały krótkie historyczne opra-
cowania w języku polskim i angielskim.

Otwarcie wystawy odbyło się 23 lipca. 
Skromnej – z konieczności – uroczystości 
przewodniczył Lesław Werpachowski, dy-
rektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Biel-
sku-Białej. Wśród uczestników byli m.in. 
duchowni na czele z biskupem Piotrem Gre-
gerem, samorządowcy z sejmiku wojewódz-
twa śląskiego, przedstawiciele katowickiego 
Urzędu Marszałkowskiego oraz dawni i obec-
ni działacze podbeskidzkiej „Solidarności”, 
m.in. Henryk Urban, Stanisław Kania, Henryk 
Juszczyk, Antoni Mleczko, Andrzej Madyda, 
Stanisław Sołtysik. Marek Bogusz.

Obecność związkowców nie powinna dzi-
wić, gdy przypomnimy sobie rolę, jaką odegrał 
prymas Wyszyński przy zakończeniu strajku 
generalnego na Podbeskidziu w styczniu i lutym 
1981 r. Mówił o tym ówczesny wiceprzewod-
niczący podbeskidzkiej „Solidarności” Henryk 
Juszczyk, który uczestniczył nie tylko w strajku, 
ale także w spotkaniu z Pryma-
sem w dniu 6 lutego 1981 r., 
tuż po podpisaniu porozumie-
nia. – Prymas był zamyślony. 
Jego wzrok był gdzieś poza 
nami. Pamiętam jego słowa: 
zwróćcie uwagę, kto do wa-
szego Związku wstępuje. Bo 
o prowokację nie było trud-
no w tych czasach. Ten jego 
wzrok, tak myślę, sięgał chyba 
naszych czasów. Jakby chciał 
powiedzieć: chłopcy, nie wie-

cie jeszcze, co was czeka – wspominał Hen-
ryk Juszczyk.

Z kolei biskup Piotr Greger w swym słowie 
zwrócił uwagę, że przypadająca w tym roku 
120. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego, 
75-lecie jego nominacji papieskiej na biskupa 
lubelskiego oraz 40. rocznica śmierci hierar-
chy to okazja, by lepiej poznać tę niezwykłą 
postać przed ważnym wydarzeniem, jakim 
będzie beatyfikacja Sługi Bożego, która ma 
się odbyć 12 września w świątyni Opatrzności 
Bożej w Wilanowie. – W czasach ogromnie 
trudnych dla naszej Ojczyzny, między innymi 
dzięki jego niezłomnej postawie, której ceną 
było wygnanie z diecezji i pobyt w odosobnie-
niu, Kościół w Polsce i rodacy mogli zachować 
wolność ducha – zauważył biskup i wskazał na 
opatrznościowy charakter posługi Prymasa.

Wystawę przygotowało Muzeum Jana Paw-
ła II i Prymasa Wyszyńskiego we współpracy 
z Narodowym Centrum Kultury.

Działacze „Solidarności” Marek Bogusz, Henryk juszczyk i antoni Mleczko 
podczas wernisażu wystawy.

zapraSzamy na rajd
W sobotę 25 września odbędzie się kolejny 

Ogólnopolski Rajd Górski Solidarności, trady-
cyjnie organizowany przez Region Podbeski-
dzie przy współpracy z Komisją Krajową NSZZ 
„Solidarność”.

Trasy tegorocznego rajdu będą prowadziły 
na Baranią Górę, drugi co do wysokości szczyt 
w Beskidzie Żywieckim (1220 m n.p.m.). Na 
Baranią Górę, a potem na rajdową metę można 
dotrzeć wybierając jeden z wielu prowadzących 
tam szlaków. Dojść można między innymi:
 •  z Wisły Czarne czarnym szlakiem do 

schroniska i później czerwonym na szczyt 
Baraniej Góry: 3,5 h.

 •  z Wisły Czarne niebieskim szlakiem na Ba-
ranią Górę przez Dolinę Białej Wisełki: 3 h.

 •  z Przełęczy Salmopolskiej czerwonym szla-
kiem i następnie zielonym: 3 h 10 min.

Na rajdowej mecie przy schronisku na Przy-
słopie o godz. 12.00 odprawiona zostanie msza 
święta, po której przewidziano poczęstunek 
dla wszystkich uczestników. Będzie również 
tradycyjny konkurs wiedzy o Baraniej Górze 
i Beskidzie Śląskim. Serdecznie zapraszamy!

Zapisy prowadzone są przez przewod-
niczących zakładowych organizacji związ-

kowych. Bliższych informacji udziela 
wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Pod-
beskidzie NSZZ „Solidarność” Stanisław 
Sołtysik (tel. 603 321 939).

Wystawę „Doświadczanie wspólnoty” na bielskim placu Chrobrego otworzył 
biskup Piotr Greger.
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SkonTakTuj SiĘ z nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy 
w swoich zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” lub terenowymi oddziałami naszego związku.

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

laTo 1980 roku na podbeSkidziu

kalendarium proTeSTu
Zbliża się 41. rocznica podpisania Porozu-
mień Sierpniowych i powstania Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-
darność”. Czas płynie nieubłaganie, ludzka 
pamięć jest zawodna, więc warto przy tej 
okazji przypomnieć, jak wyglądało gorące 
lato 1980 roku na Podbeskidziu. A działo się 
tu całkiem sporo…

    • Środa 16 lipca 1980 roku – czterogodzin-
ny strajk ekonomiczny na Wydziale Montażu 
Syreny w bielskim zakładzie Fabryki Samo-
chodów Małolitrażowych. W następnych ty-
godniach w tym zakładzie dochodziło jeszcze 
kilkakrotnie do niewielkich strajków.

    • Piątek 1 sierpnia 1980 roku – kilkugo-
dzinny strajk kilkudziesięciu pracowników 
Zakładów Elektromaszynowych Celma w Cie-
szynie.

    • Piątek 8 sierpnia 1980 roku – kilkugodzin-
ny, socjalny strajk w bielskim „Lenko”; wśród 
załogi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji w Bielsku-Białej początek zbierania 
podpisów pod socjalnymi postulatami załogi.

    • Poniedziałek 11 sierpnia 1980 roku – trzy-
godzinny strajk ekonomiczny na oddziale kół 
zębatych Bielskiej Fabryki Maszyn Włókien-
niczych „Befama”.

    • Środa 13 sierpnia 1980 roku – w Biel-
sku-Białej Roman Walczak, kierowca Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, 
przekazuje dyrekcji listę postulatów z podpi-
sami ponad 150 pracowników zakładu.

    • Poniedziałek 25 sierpnia 1980 roku – 
masówka w bielskiej Fabryce Aparatów 
Elektrycznych „Apena”, której uczestnicy 
wspierają postulaty strajkujących zakła-
dów Wybrzeża.

    • Wtorek 26 sierpnia 1980 roku – jedno-
dniowy strajk w Bielskiej Fabryce Armatury 
„Befa”.

    • Środa 27 sierpnia 1980 roku – początek 
strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Komunikacji w Bielsku-Białej, żaden autobus 
nie wyjeżdża na miasto.

    • Czwartek 28 sierpnia 1980 roku – po-
czątek strajków w bielskich zakładach – Pań-

stwowej Komunikacji Samochodowej (PKS), 
drugim oddziale „Transbudu”, „Befamie”, na 
pierwszych wydziałach Fabryki Samocho-
dów Małolitrażowych oraz w PKS i MPK 
w Oświęcimiu, a także w Fabryce Wtryska-
rek w Wadowicach oraz w Andrychowskiej 
Fabryce Maszyn i Wytwórni Silników Wyso-
koprężnych w Andrychowie. W wielu innych 
zakładach odbywają się spontaniczne masów-
ki załóg, w trakcie których formułowane są 
postulaty pod adresem dyrekcji oraz wyrazy 
solidarności z Gdańskiem.

    • Piątek 29 sierpnia 1980 roku – rozpo-
czyna się solidarnościowy strajk w bielskiej 
FSM, w MPK i PKS w Żywcu, w oddziałach 
towarowych PKS w Oświęcimiu i Kętach, 
w żywieckim „Transbudzie”, a także w cie-
szyńskim oddziale PKS. Warunkowo zawie-
sza swój strajk załoga „Befamy”.

    • Sobota 30 sierpnia 1980 roku – na Pod-
beskidziu kończą się strajki oświęcimskiego 
oddziału towarowego PKS, żywieckiego PKS, 
MPK i „Transbudu”, wadowickiej Fabryki 
Wtryskarek. Trwają solidarnościowe straj-
ki w oddziale towarowym PKS w Kętach, 
w bielskich zakładach FSM, „Transbud”, PKS 
i MPK oraz cieszyńskim PKS-ie.

    • Niedziela 31 sierpnia 1980 roku – kończy 
się strajk bielskiej załogi WPK.

    • Wrzesień 1980 roku – w pierwszych dniach 
miesiąca dochodzi do krótkich strajków, m.in. 
w skoczowskich zakładach FSM: Kuźni i Od-
lewni, bielskich Zakładach Szybowcowych 
i Urzędzie Poczty oraz Żywieckich Zakładach 
Papierniczych „Solali”. Niespokojnie było 
też w Zakładach Chemicznych „Oświęcim”, 
w cieszyńskim Polifarbie, w Zakładach Metali 
Lekkich w Kętach oraz kilku Spółdzielniach 
Kółek Rolniczych na terenie Podbeskidzia.

* * *
Czwartek 11 września 1980 roku – w Biel-
sku-Białej odbyło się spotkanie przedstawicieli 
trzydziestu zakładów z Podbeskidzia, w trakcie 
którego utworzony został Międzyzakładowy 
Komitet Założycielski niezależnych związków 
zawodowych, na czele którego stanął Patrycjusz 
Kosmowski, inżynier z bielskiego WPK.

Solidarnościowy strajk pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bielsku-
-Białej był najdłuższym i najważniejszym sierpniowym protestem w województwie bielskim. Strajk 
ten upamiętnia tablica, znajdująca się na budynku zajezdni przy ulicy Długiej, odsłonięta w pierwszą 
rocznicę Sierpnia’80.

Podbeskidzka „Solidarność” organizuje wspólny wyjazd związkowców na pielgrzymkową mszę św. spra-
wowaną w niedzielę 19 września o godz. 11.00. Transport będzie zapewniony w godzinach wczesnopo-
rannych z Cieszyna, Skoczowa, Żywca i Bielska-Białej. Osoby chętne proszone są o kontakt z zakładowymi 
organizacjami związkowymi lub z regionalnym koordynatorem – wiceprzewodniczącym zR andrzejem 
Madydą (tel. 603 769 965).
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rudzicka do przebudowy
Modernizacja drogi z Rudzicy do Międzyrzecza uzyskała dofinansowanie  

do połowy kosztów inwestycji.

Starosta bielski Andrzej 
Płonka pozyskał ostatnio do-
finansowanie w wysokości 
ok. 8,8 mln zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na 
przebudowę ul. Rudzickiej 
w gminie Jasienica. To spo-

ro, ale całość ma pochłonąć 
według kosztorysów prawie 
18 mln zł. Na resztę kwoty, 
a więc po ok. 25 proc. – bli-
sko 4,3 mln zł – złożą się 
Powiat Bielski oraz Gmi-
na Jasienica.

W pierwszej turze przy-
dzielania środków z Funduszu 
wniosek bielskiego powiatu nie 
uzyskał dofinansowania, ale 
został umieszczony na samym 
szczycie listy rezerwowej. To 
oznaczało, że gdy tylko poja-
wią się środki – pozostałe po 
przetargach z tych inwestycji, 
które dofinansowanie uzyskały 
w pierwszej kolejności – otrzy-
ma je projekt przebudowy uli-
cy w gminie Jasienica i teraz 
tak właśnie się stało. Służby 
drogowe starosty przystępują 
do przetargu, który wkrótce zo-
stanie rozstrzygnięty i na drogę 
wejdą drogowcy.

Do starostwa docierały już 
od dłuższego czasu interwen-
cje, że na tej ważnej dla układu 
komunikacyjnego w tej części 
powiatu drodze na kierow-
ców i pieszych czyha sporo 
zagrożeń. W wielu miejscach 
jezdnia jest wąska, toteż trud-
no tam wyminąć się jadącym 
naprzeciw siebie samocho-
dom. Co gorsza, droga nie ma 
też chodnika, a więc piesi tym 
bardziej są narażeni na nie-
bezpieczeństwo. Jak wyjaśnia 
starosta Andrzej Płonka, po 

modernizacji liczącego 3,5 km 
odcinka od cmentarza ewan-
gelickiego w Międzyrzeczu 
Górnym do ronda w Rudzicy 
te problemy znikną.

Remont obejmie bowiem 
nie tylko jezdnię, ale po jego 
zakończeniu bezpieczniej 
będą czuli się także piesi. 
Na całym fragmencie trasy 
powstaną chodniki i utwar-
dzone pobocze. Obecnie 
jest z tym problem, jezdnia 
w wielu miejscach nagle 
zwęża. W zakresie robót za-

planowano też odwodnienie. 
Drogowcy powinni pojawić 
się w tym miejscu jesienią, 
budowa potrwa w maksymal-
nie trzyletnim cyklu. Starosta 
liczy, że w 2023 r. będą pro-
wadzone już tylko prace wy-
kończeniowe.

To niejedyna inwestycja na 
drogach powiatowych w tym 
rejonie. Jeszcze w 2021 r. 
zakończy się modernizacja 
drogi z Mazańcowic do Mię-
dzyrzecza Dolnego. Warto 
dodać, że przed dwoma laty 

remont przeszła ul. Ligocka, 
połączona z modernizowaną 
teraz drogą, a wcześniej ul. 
Mazańcowicka w Mazań-
cowicach oraz Strumieńska 
w Jasienicy i Rudzicy. To 
oznacza, że po zakończeniu 
modernizacji ul. Rudzickiej 
całość stworzy spójny sys-
tem dróg zmodernizowanych 
pod względem podniesienia 
nośności, poszerzenia i budo-
wy chodników. W ten sposób 
zdecydowanie wzrośnie bez-
pieczeństwo. (RED)

Dzisiaj ul. Rudzicka w wielu miejscach jest wąska, co stwarza zagrożenie zarówno dla samochodów, jak przede 
wszystkim pieszych.
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starosta bielski:

Po zakończeniu przebudowy ul. 
Rudzickiej w tej części naszego 
powiatu wszystkie główne trasy 
będą odpowiednio dostosowane 
do wzmożonego ruchu, również 
ciężarówek. To ważne ze względu 
na rozwijającą się w tym rejonie 
strefę przemysłową. Cieszę się, 
że przez te ostatnie lata udało 

się tak modernizować kolejne 
drogi, aby nie były zbytnio uciąż-
liwe dla mieszkańców, zapewniły 
kierowcom swobodny przejazd i 
przede wszystkim bezpieczeństwo 
wszystkim, a zwłaszcza pieszym, 
użytkownikom drogi.
To kolejna droga, którą nasz po-
wiat przebudowuje i warto pod-
kreślić, że jak zwykle odbywa się 
to we współpracy z gminami, w 
tym wypadku jasienicą. Od wielu 
lat dzielimy się kosztami, często 
udaje się nam dodatkowo pozy-
skać finansowanie z funduszy 
zewnętrznych, unijnych i rządo-
wych. Dzięki temu jesteśmy w 
stanie przebudowywać więcej 
dróg. i widać gołym okiem, jak 
w ostatnich dwóch dekadach 
zmieniły się warunki jazdy po 
głównych drogach naszego po-
wiatu, jak poprawiło się bezpie-
czeństwo.

piĘkny oGród penSjonariuSzy

Nowy, piękny ogród po-
wstał przy Domu Pomocy 
Społecznej w Wilkowicach. 
Pensjonariusze są zachwyce-
ni i trudno się dziwić.

Na tyłach Domu Pomocy 
Społecznej, podlegającego Po-
wiatowi Bielskiemu, powstał 
ogród w pełni przystosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. – Nie ma tu żadnych 
przeszkód komunikacyjnych, 
są zjazdy, podjazdy i kaskady 
– oprowadza Małgorzata Skur-
ska, dyrektor wilkowickiego 
DPS. Przy urządzaniu ogrodu 
wykorzystano stary obiekt, 
z którego pozostały właściwie 

tylko mury. Jest tu nawet ka-
wiarenka „Wilkówka”, a tak-
że pokój relaksacji, w którym 
odbywać będą się zajęcia mu-
zykoterapii, światłoterapii oraz 
terapii sensorycznej. W piwnicy 
budynku trwa urządzanie pra-
cowni ceramicznej.

To pierwsze lato, w którym 
podopieczni wilkowickiego 
DPS-u mają do dyspozycji tak 
rozległy i piękny ogród. Do tej 
pory nie było możliwości urzą-
dzenia zieleni, bo brakowało 
odpowiedniego terenu przy 
placówce. – To dzięki staraniom 
śp. wicestarosty Grzegorza Sze-
tyńskiego, zmarłego w tym roku, 
udało się wcześniej kupić sporą 

działkę na tyłach placówki. Szef, 
zapalony ogrodnik, pomagał 
ją także urządzić. Dostaliśmy 
w darowiźnie od niego mnóstwo 
roślin, m.in. maliny i borówki. 
Być może mieszkańcy już tej 
jesieni będą robili przetwory – 
mówi Małgorzata Skurska.

– Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu pracowników 
domu powstało miejsce, które 
zachwyca. Co najważniejsze, 
jest ono dostępne dla każdego 
mieszkańca placówki. Odpo-
wiedni dobór roślin pobudza 
zmysły i tworzy niezwykłą 
atmosferę – mówiła podczas 
otwarcia Barbara Adamska 
z Zarządu Powiatu Bielskiego.

To niejedyne zmiany, któ-
re przeszedł powiatowy DPS 
w Wilkowicach w ostatnich 
dwóch latach. Przeprowa-
dzono remont na parterze bu-
dynku włącznie z pokojami 
podopiecznych i jadalnią. Wy-
mieniono również meble, prze-
robiono trakty komunikacyjne, 
wstawiono drzwi przesuwne. 
Jednym słowem zlikwidowano 
bariery dla osób poruszających 
się na wózkach.

Obecnie przed placówką 
stoi kolejne wyzwanie – do-
budowa, dzięki której dom 
pomocy społecznej zyska wła-
sną kuchnię oraz kilka nowych 
miejsc dla podopiecznych. (MF)

ankieTy na zdrowie
Placówki medyczne podle-

gające Powiatowi Bielskiemu 
przeprowadzają anonimowe 
ankiety. Odpowiedzi mają 
posłużyć do poprawy przyj-
mowania pacjentów.

Ankiety są anonimowe, 
a ich wypełnienie zajmuje ok. 
5 minut. Powiat Bielski pro-
si pacjentów o wystawienie 
oceny swoim jednostkom me-
dycznym: Szpitalowi Pedia-
trycznemu w Bielsku-Białej, 
Bielskiemu Centrum Psychia-
trii – Olszówka oraz Bielskie-
mu Pogotowiu Ratunkowemu 
wraz z jego filiami. To prośba 
do mieszkańców, którzy mie-
li kontakt z tymi placówkami. 
Ich opinie pomogą poprawić 
działalność tych instytucji, 
choćby w kontekście ewen-
tualnej czwartej fali pandemii 
koronawirusa. Wśród pytań 
są kwestie związane z wa-
runkami pobytu, personelem 
medycznym, działaniem izby 
przyjęć, a w pogotowiu także 
z pracą zespołów karetek.

Ank ie ty ,  do tyczące 
konkretnej placówki, są 
dostępne poprzez stro-
ny internetowe bielskiego 
Starostwa Powiatowego 

w zakładce: obsługa miesz-
kańców/ankiety/zdrowie. 
Oprócz pytań zamkniętych 
zostawiono również miej-
sce, w którym można wy-
razić w pełni swoją opinię, 
np. o działalności placówki 
w okresie pandemii.

– Epidemia jak dotych-
czas była najtrudniejszą 
próbą dla systemu ochro-
ny zdrowia. Wymusiła na 
placówkach szybkie wpro-
wadzenie  wielu  zmian 
w organizacji usług. Opinia 
mieszkańców będzie więc 
dla nas istotna podczas oce-
ny, czy placówki sprostały 
wyzwaniu, w jakim zakresie 
oraz co należy poprawić, 
gdyby ten trudny czas po-
wrócił – mówi Lucyna Ma-
jewska, naczelnik Wydziału 
Zdrowia w bielskim staro-
stwie.

Swoje zdanie można wy-
razić także w tradycyjnej 
formie, a więc wypełniając 
ankietę papierową, dostępną 
w poszczególnych placów-
kach. Uwagi, zarówno te 
negatywne, jak i pozytywne, 
przekazane zostaną dyrekto-
rom szpitali i pogotowia. (MF)

Piękny i dostępny dla każdego pensjonariusza ogród powstał na działce dokupionej w sąsiedztwie.
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zdROwIE

jak SkuTecznie przejść rehabiliTacjĘ?
Droga od urazu do pełnego wyzdrowienia potrafi być długa i wyboista. Kluczowa ku temu jest odpowiednio prowadzona rehabilitacja. Gdzie jednak skiero-

wać się po pomoc dokładnie taką, jakiej potrzebujemy? Co zrobić, żeby oszczędzając nieco czasu i pieniędzy zatroszczyć się o własne zdrowie? Także z tymi 

pytaniami trafiamy do Centrum Fizjoterapii i Treningu Biernat w Bielsku-Białej – dr Urszuli Biernat, fizjoterapeutki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z 

pacjentami.

Do kogo pacjent powinien skiero-
wać się po pomoc w przypadku 
ostrego urazu jak np. skręcenie 
stawu skokowego?

Z tego typu urazem można zgłosić 
się do fizjoterapeuty, który powinien 
potrafić wykluczyć złamanie, a w ra-
zie wątpliwości skierować pacjenta 
na badanie rentgenowskie. Jest to ko-
rzystne nie tylko ze względów ekono-
micznych, ale i czasowych, docelowo 
przyspiesza również okres powrotu 
do pełnej sprawności. Mowa tu oczy-
wiście o urazach „lekkich”, które nie 
wymagają ostatecznie interwencji chi-
rurgicznej.

Jak powinna zachować się osoba 
z poważniejszym urazem?

W przypadku ciężkich urazów, 
gdzie planowany jest zabieg, warto 
się do niego dobrze przygotować. 
Bardzo rzadko zabiegi wykonuje się 
w pierwszych dobach po urazie, to ze 
względu na istniejący stan zapalny. 
W odpowiednim przygotowaniu się 
do zabiegu pomoże fizjoterapeuta. 
Opowie o tym, czy można obciążać 
dany staw, jak zadbać o jego rucho-
mość, które mięśnie można bezpiecz-
nie ćwiczyć i nauczy czynności, które 
przez jakiś czas trzeba będzie wyko-
nywać w nieco odmienny sposób, jak 
np. wstawanie z łóżka czy chodzenie 
po schodach. Takie przygotowanie 
do zabiegu jest ważne, bo bardzo 
usprawnia dalszy proces leczenia.

Jakie zabiegi fizjoterapeutyczne są 
najbardziej korzystne dla osób po 

operacjach np. na stawie kolano-
wym?

Lekarze dosyć chętnie kierują pa-
cjentów na zabiegi fizykalne, a pacjen-

ci – zwłaszcza ci w starszym wieku 
– są już tak bardzo do nich przyzwy-
czajeni, że nie mają wyobrażenia 
o tym, iż fizjoterapia może przebiegać 

inaczej. Doniesienia z krajów Europy 
Zachodniej oraz Stanów Zjednoczo-
nych wykazują, że fizykoterapia nie 
jest niezbędna w procesie leczenia, 
a wręcz może przedłużyć w czasie 
proces gojenia tkanek. Zalecają jako 
podstawę leczenia odpowiednio do-
brany ruch, który od zarania dziejów 
uważany jest za najlepsze „lekarstwo”. 
Ruch oraz kontrolowany docisk, 
wspomagają „odżywienie” w stawie, 
co ma z kolei dobroczynny wpływ na 
procesy gojenia.

Sporo osób po zabiegach ortope-
dycznych trafia na rehabilitację 
kilka miesięcy później. Jaki jest 
najlepszy moment na wdrożenie 
procesu fizjoterapii?

Najlepiej zacząć jest – jak już 
wspomniałam – jeszcze przed samym 
zabiegiem. A po nim bezsprzecznie 
kluczowe są pierwsze tygodnie. Im 
później pacjent trafi na rehabilitację, 
tym trudniej osiągnąć pożądany efekt. 
Z doświadczenia obserwuję, że często 
pacjenci trafiają do nas późno. Powód? 
Ten głównie się przewijający, to... 
oczekiwanie na termin wizyty w kolej-
kach NFZ. Jest wiele gabinetów fizjo-
terapeutycznych, które praktycznie „od 
ręki” zaopiekują się pacjentem. Wią-
że się to oczywiście z koniecznością 
wizyty prywatnej. Ale czy zdrowie 
w jakikolwiek sposób można wycenić?

Co z osobami, które uważają, że 
na rozpoczęcie rehabilitacji jest za 
wcześnie, bo operowane miejsce 
powoduje ból?

Fizjoterapeuci powinni działać 
tylko i wyłącznie w porozumie-
niu z pacjentem. Czasami wejście 
w próg bólowy jest konieczne, ale 
pacjent powinien czuć się mimo 
wszystko w miarę możliwości kom-
fortowo. Czasami trzeba po prostu 
przebrnąć ten trudny moment z bó-
lem, aby później było łatwiej. Nie 
można zapominać, że radzenie sobie 
z bólem jest kwestią bardzo indy-
widualną.

A co z pacjentami, u których nie 
było urazu, a pojawił się nagły ból 
uniemożliwiający codzienne funk-
cjonowanie? Wizyta u fizjotera-
peuty?

To moim zdaniem najtrudniejsza 
i najciekawsza grupa pacjentów. 
Fizjoterapeuta z doświadczeniem 
powinien rozwikłać zagadkę po-
wodu powstania bólu, którą najczę-
ściej jest błędny nawyk ruchowy 
codziennie powtarzany, np. usta-
wienie ekranu komputera po jed-
nej stronie powoduje skręcenie 
tułowia, co może skutkować bólem 
promieniującym w obrębie szyi, 
barku lub łopatki. Masaż u takiej 
osoby nie spowoduje pozytywnych 
zmian lub będą one bardzo krótko-
trwałe. Należy skupić się na prze-
prowadzeniu dogłębnego wywiadu, 
znalezieniu przyczyny powstania 
bólu i korekcie wzorca. Cały proces 
likwidowania bólu przyspieszają 
ćwiczenia, które winny być nakie-
rowane na odpowiednie grupy mię-
śniowe.

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 Poznaniu – w 
2016 roku uzyskała stopień Doktora w 
zakresie rehabilitacji ruchowej

 doświadczenie w pracy z wieloma 
znanymi sportowcami, jak m.in. Paweł 
zagumny, Łukasz Kadziewicz, Dawid 
Konarski, artur Szalpuk, andrzej Wro-
na czy agnieszka Bednarek

 współpracowała z uzdolnioną siat-
karsko młodzieżą w ramach progra-
mu SOS pod patronatem Polskiego 
związku Piłki Siatkowej, jak również 
zapewniała opiekę fizjoterapeutycz-
ną zawodniczkom Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Szczyrku

 współtwórczyni i prowadząca cykl 
szkoleń dla fizjoterapeutów i trene-
rów „Movement Strategy”

reKlaMa
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cieplej w oświacie
W okresie waka-

cyjnym zakończyły 

się dwie inwestycje 

termomodernizacyjne 

w budynkach oświa-

towych w Kaniowie  

i Janowicach.

– Opieka nad małymi 
dziećmi to jedno z ważniej-
szych zadań gmin, takich 
jak nasza, gdzie stale przy-
bywa nowych mieszkańców, 
zwłaszcza młodych rodzin. 
Oprócz budowy nowych 
obiektów, musimy dbać tak-
że o poprawianie warunków 
w starszych budynkach – wy-

jaśnia wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski.

Wśród inwestycji tego 
rodza ju  r ea l i zowanych 
w ostatnim czasie był projekt 
„Termomodernizacja budyn-
ku przedszkola publicznego 
w Janowicach”. Zakres prac 
obejmował m.in. docieplenie 
ścian zewnętrznych, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwio-
wej ,  wymianę  pokrycia 
dachu i docieplenie stropu 
oraz wykonanie utwardzo-
nej nawierzchni parkingu. 
Inwestycja realizowana była 
od września ub.roku, a jej 
wartość wyniosła 1,4 mln zł, 
z czego 450 tys. zł pochodzi-

ło ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Z kolei w Kaniowie zre-
alizowano projekt „Rozbu-
dowa i przebudowa budynku 
przedszkola w Kaniowie ce-
lem utworzenia klubu dzie-
cięcego”. Był to drugi etap 
zadania, wcześniej oddano 
do użytku budynek klubu 
dziecięcego. Oprócz rozbu-
dowy o klub dziecięcy, wy-
konano przebudowę części 
pomieszczeń przedszkola, 
wymianę części stolarki 

okiennej, przebudowę ko-
tłowni i instalacji wewnętrz-
nych oraz docieplenie ścian 
zewnętrznych i częściowy 
remont elewacji .  Dosto-
sowano również obiekt do 
wymagań ochrony przeciw-
pożarowej. – Przedszkole 
w Kaniowie stopniowo się 
rozrasta, więc przy okazji 
obecnych prac zadbaliśmy 
również o to, aby cały obiekt 

był jednolity wizualnie – 
mówi wójt.

Inwestycję w Kaniowie 
rozpoczęto w maju ub.roku, 
jej wartość wyniosła 1,8 mln 
zł, z czego 80 proc. pocho-
dziło z „Resortowego progra-
mu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
Maluch+” ówczesnego Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej. (Sl)

Spółdzielcza  
opieka i pomoc

Spółdzielnia Socjalna „Cze-
cho-Best” oferuje mieszkań-
com gminy Bestwina usługi 
opiekuńcze i fizjoterapeutycz-
ne oraz wynajem sprzętu me-
dycznego.

– Spółdzielnia rozpoczęła 
kolejny rok działalności, nie-
zmiennie świadczy takie usługi 
dla mieszkańców naszej gmi-
ny, których brakuje na rynku – 
wyjaśnia wójt gminy Bestwina 
Artur Beniowski. Spółdzielnia 
powstała w lipcu 2017 r. jako 
wspólny pomysł sąsiednich 
gmin: Czechowice-Dziedzice 
i Bestwina.

Z myślą o osobach star-
szych, chorych i niepełno-
sprawnych Spółdzielnia 
realizuje wsparcie w czynno-
ściach dnia codziennego, np. 

podawaniu posiłków, robieniu 
zakupów, dbaniu o porządki 
czy załatwianiu spraw urzę-
dowych oraz pielęgnacyjno-
-higienicznych. Prowadzi też 
rehabilitację ruchową i ma-
saż klasyczny.

W kilkuletnim okresie 
z działalności Czecho-Bestu 
skorzystało kilkudziesięciu 
mieszkańców z gminnych so-
łectw Bestwiny. – Cały czas 
można zgłaszać do spółdzielni 
prośby o pomoc dla siebie lub 
swoich bliskich – zachęca wójt 
Artur Beniowski.

Spółdzielnia działa w Czecho-
wicach przy ul. Legionów 83, 
telefony: 733 201 772, 519 806 
273 i 507 956 059, mail: spo-
ldzielnia@czecho-best.pl. (Ł)

inweSTycje prą do przodu

Podczas termomodernizacji przedszkola w Kaniowie obiektom nadano jednorodną formę wizualną, podnosząc 
w ten sposób estetykę.

aRTuR BEniOWSKi,
wójt gminy Bestwina:

Kończymy przeprowadzanie 
termomodernizacji w obiektach 
użyteczności publicznej w naszej 
gminie, ze starszych budynków 
została nam tylko jedna strażni-
ca. uważamy bowiem, że takie 
działania znacznie przyczyniają 
się do redukcji tzw. niskiej emisji, 
a więc szkodliwego dla klimatu 
opalania paliwem najgorszej 
jakości.
ale w budynkach użyteczności 
publicznej przeprowadzenie kom-
pleksowej termomodernizacji to 
również inne, bardzo wymierne 

i dostrzegalne prawie natych-
miast korzyści. Takie prace wią-
żą się najczęściej z gruntownym 
remontem, dzięki czemu podno-
simy stan techniczny obiektów. 
a przede wszystkim uzyskujemy 
znaczne oszczędności na eksplo-
atacji. Podkreślam to, bowiem 
nasze wieloletnie doświadcze-
nie z ocieplaniem budynków 
użyteczności publicznej wskazu-
je, że – zwłaszcza przy wsparciu 
finansowym z zewnątrz – nakła-
dy z gminnego budżetu szybko 
zwracają się w postaci niższych 
rachunków.
i chodzi nie tylko o ogrzewanie, 
choć te korzyści najłatwiej do-
strzec, ale także mniejsze wydat-
ki na bieżące remonty. i obiekty 
oświatowe, użytkowane przez 
znaczną część doby, te korzyści 
chyba najlepiej pokazują.
i jeszcze jedna ważna sprawa – 
estetyka. Budynki, zwłaszcza 
stare, po modernizacji stają się 
przyjemnym dla oka elementem 
krajobrazu gminy.

Ocieplenie starszych budynków w krótkim czasie przynosi oszczędności w 
wydatkach na ogrzewanie.
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Słoneczna pogoda sprzyja tego-
rocznym pracom budowlanym.

Wraz z początkiem sierpnia 
w gminie Bestwina rozpoczął się 
długo wyczekiwany remont ul. Gór-
skiej w Janowicach. Przypomnijmy, 
pierwszy etap został zakończony, 
teraz Powiat Bielski zlecił wymia-
nę nawierzchni na brakującym od-
cinku o długości ok. 720 m. Prace 
pochłoną ok. 300 tys. zł, połowę tej 
kwoty wyłoży Gmina Bestwina ze 
swojego budżetu.

Trwają również prace przy 
innych inwestycjach: drogowej 
– dokończeniu budowy chodnika 
w Janowicach do granicy z mia-
stem Bielsko-Biała, a także przy 
stawianiu placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej na terenach rekre-
acyjnych w Janowicach. W tym 
pierwszym przypadku inwesty-
cja pochłonie ok. 1,3 mln zł, ja-
kie Gmina Bestwina otrzymała 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, a prace zakończą się 
jeszcze w tym roku. Roboty przy 
drugiej inwestycji są na ukończe-
niu, zaś 200 tys. zł dofinansowania 
pochodzi z pozyskanych funduszy 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Biel-
ska Kraina”. (R)
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Rozpoczęło się układanie nowej nawierzchni na ul. Górskiej.

Trwa również budowa chodnika w janowicach na brakującym odcinku do granicy z Bielskiem.
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GmINa jasIENIca

umowa na wiercenia
Uroczysty charakter miało podpisanie umów w programie „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. 

Gminę Jasienica reprezentował wójt Janusz Pierzyna.

Uroczystość odbyła się 
w Otwocku w czwartek 12 
sierpnia, zorganizowało ją 
Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Wśród gości był 
minister klimatu Michał Kur-
tyka, wiceminister i Główny 
Geolog Kraju Piotr Dziadzio, 
wiceminister i Pełnomocnik 
Rządu ds. Odnawialnych Źró-
deł Energii Ireneusz Zyska, 
a także prezes Funduszu prof. 
Maciej Chorowski. Ze strony 
Funduszu umowę na dofinan-
sowanie projektu „Wykonanie 
otworu poszukiwawczo-rozpo-
znawczego wód termalnych Ja-
sienica GT-1 w miejscowości 
Grodziec” podpisał wicepre-
zes NFOŚiGW Dominik Bąk.  
– Pieniądze pozwolą nam zre-
alizować bardzo ważny pro-
jekt, który przyspieszy rozwój 
tej części naszej gminy w ra-
mach Jasienickiego Kurortu 
Zamkowego – wyjaśnił wójt 
Janusz Pierzyna po podpisaniu 
umowy z Funduszem.

Przypomnijmy, projekt 
Jasienicy znalazł się na 8. 
miejscu najwyżej ocenionych 
wniosków z całej Polski o do-
finansowanie. Łącznie Fun-
dusz wybrał 15 podobnych 

projektów. Pieniądze z pro-
gramu priorytetowego „Udo-
stępnianie wód termalnych 
w Polsce” przeznaczone są na 
wykonanie prac i robót geolo-
gicznych związanych z poszu-
kiwaniem i rozpoznawaniem 
złóż wód termalnych w celu 
ich gospodarczego wykorzy-
stania. W przypadku projektu 
Jasienicy chodzi o pełne po-

krycie kosztów, szacowanych 
na blisko 15 mln zł, wierceń 
i towarzyszących im specjali-
stycznych badań.

Kwota 14 866 786 zł po-
zwoli na wykonanie do głę-
bokości prawie 2 km otworu 
poszukiwawczo-rozpoznaw-
czego wód termalnych „Ja-
sienica GT-1”. Wiercenie 
zaplanowano metodą obrotową 

z zastosowaniem urządzenia 
wiertniczego i płuczki wiert-
niczej odpowiedniej do rodzaju 
skał. Pracom będzie towarzy-
szyło wykonanie dokumentacji 
hydrogeologicznej, zawiera-
jącej wyniki badań polowych 
i laboratoryjnych, a także opis 
budowy geologicznej oraz 
analizy warunków hydrogeolo-
gicznych. Tak skompletowana 

dokumentacja umożliwi stara-
nia o zatwierdzenie zasobów 
wód termalnych oraz pozwoli 
na wystąpienie o koncesję na 
eksploatację. Projekt będzie re-
alizowany w latach 2021-2024.

Już w 1999 r. wójt Janusz 
Pierzyna zlecił prof. Julianowi 
Sokołowskiemu opracowanie 
dotyczące wykorzystania cie-
płych wód na terenie gminy 
Jasienica. Z analizy wynikało, 
że w rejonie Grodźca może być 
potencjalnie największe złoże 
wód geotermalnych w okoli-
cy. W kolejnym kroku z myślą 
o wykorzystaniu geotermii Ja-
nusz Pierzyna dokonał w 2004 
r. zakupu w Grodźcu działki 
o powierzchni 5,5 hektara, 
a gdy pojawiły się możliwo-

ści uzyskania dofinansowania 
pozyskał je.

Ciepłe źródła geotermalne 
w Grodźcu mogą stanowić 
element programu budowy 
kompleksu turystyczno-re-
kreacyjno-rehabilitacyjnego, 
zapisanego w projekcie „Ja-
sienicki Kurort Zamkowy” 
i wpisanego do rządowego 
przedsięwzięcia Narodowej 
Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju jako 
program Beskidzkiego Cen-
trum Narciarstwa. Geotermia 
w Grodźcu będzie mogła zo-
stać wykorzystana w basenach 
z ciepłą i leczniczą wodą, 
a także do ogrzewania domów 
i obiektów użyteczności pu-
blicznej w całym rejonie. (uGj)

bronowSka już przejezdna
Zakończył się remont ulicy 
Bronowskiej w Międzyrze-
czu Dolnym.

Jak przypomina wójt Janusz 
Pierzyna, droga sporo ucierpia-
ła podczas gruntownej przebu-
dowy ulicy Ligockiej dwa lata 
wcześniej. Wtedy Bronowska 
służyła jako główny dojazd 
na budowę. – Ulicę Bronow-
ską należało szybko naprawić, 
stanowi bowiem ważny dojazd 
z tej części naszej gminy w re-
jon Landeka i Iłownicy – mówi 
wójt Janusz Pierzyna.

Remont objął cały liczący 
1360 m długości odcinek po 
stronie gminy Jasienica do 
granic z gminą Czechowice-
-Dziedzice. Drogowcy najpierw 
sfrezowali starą nawierzchnię, 
następnie wzmocnili podbu-
dowy w miejscach, które tego 
wymagały, i położyli nowe 
warstwy nawierzchni asfaltowej 
na całej długości drogi. Zostały 
również utwardzone pobocza 
i wykonane zjazdy na posesje. 
Prace kosztowały 440 tys. zł.

Jednocześnie trwają prace 
przy drodze Mazańcowice-

-Międzyrzecze. Obejmują one 
odcinek od ronda w Mazańco-
wicach do mostu przy terenach 
rekreacyjnych w Międzyrzeczu 
Dolnym. Za roboty odpowia-
da Starostwo Powiatowe, ale 
Gmina Jasienica współfinansu-
je inwestycję. Droga otrzymała 
dodatkowe dofinansowanie, co 
oznacza, że finansowy udział 
Jasienicy w przedsięwzięciu 
będzie mniejszy o ponad 357,5 
tys. zł – obniży się z blisko 2,3 
mln zł do 1,93 mln zł. Wkrótce 
ruszą też prace przy innej dro-
dze powiatowej przebiegającej 
przez gminę Jasienica – z Ru-
dzicy do Międzyrzecza. Na 
wartą ok. 18 mln zł inwestycję 
Powiat otrzymał 8,8 mln zł do-

finansowania, Gmina Jasienica 
dofinansuje przedsięwzięcie 
kwotą blisko 4,3 mln zł.

Obie drogi powiatowe 
to ostatnie modernizowane 
fragmenty sieci dróg w tej 
części gminy Jasienica i po-
wiatu bielskiego, wcześniej 
przebudowano m.in. drogę 
w Mazańcowicach, ul. Stru-
mieńską w Jasienicy i Ru-
dzicy, a także wspomnianą 
wcześniej ul. Ligocką. Po 
obecnych remontach wszyst-
kie trasy dojazdowe w rejonie 
Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej będą 
spełniać normy nośności, sze-
rokości, jak i bezpieczeństwa 
pieszych. (R)

Sala prawie GoTowa
Trwają ostatnie przygotowania do otwar-

cia dla uczniów nowej sali gimnastycznej 
przy szkole w Międzyrzeczu Górnym.

Pod koniec lipca przeprowadzono od-
biór techniczny nowej sali, w którym wziął 
udział wójt Janusz Pierzyna. – Wskazałem 
na konieczność dokonania niewielkich 
poprawek, ale całość robi duże wrażenie. 
Sala jest przestronna, bezpieczna i dobrze 
wyposażona. Można sobie tylko życzyć, 
aby teraz kształciły się tu kolejne sportowe 
talenty naszej gminy – mówił wójt. Doda-
wał, że społeczność gminy i międzyrzec-
kich sołectw zamierza dokonać uroczystego 
otwarcia sali związanego z początkiem roku 
szkolnego, będzie to jednak uzależnione od 
obowiązujących wtedy obostrzeń sanitar-
nych.

Budowa sali przy szkole w Międzyrzeczu 
Górnym rozpoczęła się w 2019 r., a wójt 
pozyskał na nią 1,52 mln zł dofinansowania 
z funduszy zewnętrznych przy całości kosz-
tów w wysokości 4,6 mln zł, w tym 78,3 tys. 
zł na wyposażenie. Obiekt mierzy 39 na 19,5 
m, sama zaś sala 27,5 na 16,5 m. Pozwoli 
więc na rozgrywki większości najbardziej 
popularnych halowych dyscyplin, takich jak 
piłka ręczna, futsal, siatkówka, koszykówka, 
badminton, tenis. Jednocześnie została tak 
zaplanowana, aby można ją było przedzie-
lić i prowadzić osobne lekcje wychowania 
fizycznego dla kilku grup.

Nowy obiekt został też w tym celu spe-
cjalnie wyposażony, m.in. w kotarę, ruchome 
słupki na siatki na wysokości odpowiedniej do 
rozgrywanej dyscypliny, podwieszane kosze 
do koszykówki. Są też bramki i piłkochwyty, 
specjalne zamontowania dla lin do podciąga-
nia i drążka oraz kółek gimnastycznych, oczy-
wiście również drabinki. Wszystkie urządzenia 
mają atesty bezpieczeństwa.

Oprócz samej sali w obiekcie znajdują się 
szatnie, natryski, pokoje trenerów, pomiesz-
czenia do przechowywania sprzętu. (uGj)

Spotkanie po uroczystym podpisaniu umowy na sfinansowanie projektu „Wykonanie otworu poszukiwawczo-
-rozpoznawczego wód termalnych jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”. Od lewej: Piotr Dziadzio, wiceminister 
klimatu i Główny Geolog Kraju, prezes narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prof. 
Maciej Chorowski, minister klimatu Michał Kurtyka, ireneusz zyska, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. OzE, 
oraz wójt janusz Pierzyna.
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januSz PiERzyna,
wójt gminy jasienica:

Podpisanie umowy z Fundu-
szem na pełne pokrycie kosz-
tów wierceń w poszukiwaniu 
ciepłych źródeł wieńczy nasze 
wieloletnie zabiegi i znacząco 
przybliża wykorzystanie geo-
termii na terenie gminy ja-
sienica. Pozyskane pieniądze 
pozwolą nam bowiem zreali-
zować bardzo ważny projekt, 
służący rozwojowi tej części 
naszej gminy.
Przyznam, że własne źródła 
geotermalne, które można po-
zyskiwać gospodarczo, tak w 
rekreacji, jak i wykorzystując 
ich energię do ogrzewania, były 
moim marzeniem od początku 
pracy w samorządzie gminy ja-

sienica. Dlatego już w 1999 r. 
podjęliśmy pierwsze kroki, zle-
cając opracowanie dokumenta-
cji, a następnie w 2004 r. kupując 
działkę. Marzenie trzeba było 
jednak odłożyć na lepsze czasy, 
bo odwiert jest przedsięwzię-
ciem niezwykle kosztownym, 
ma pochłonąć prawie 15 mln zł. 
To dla porównania więcej, niż w 
ubiegłym roku uzyskaliśmy ze 
sprzedaży gruntów na terenie 
jasienickiej niskoemisyjnej Stre-
fy Ekonomicznej. ale, gdy tylko 
pojawiły się takie możliwości, od 
razu przygotowaliśmy wniosek, 
który został wysoko oceniony i 
przyznano na niego dofinanso-
wanie.
Bardzo mnie to cieszy. Warto 
mieć marzenia, teraz powoli się 
one spełniają.

W trakcie remontu na ul. Bronowskiej położono nową nawierzchnię.
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GmINa jawORzE

muzyka, TaŃce, SzTuka
Takiego wyboru grupowych zajęć według własnych zainteresowań do tej pory jeszcze w Jaworzu nie było 

– będzie można śpiewać, grać, tańczyć, malować i rysować, a także ćwiczyć.

Propozycje przeznaczone są 
dla mieszkańców Jaworza wła-
ściwie w każdym wieku. Ośro-
dek Promocji Gminy Jaworze 
przygotował nową, bogatą 
ofertę zajęć stałych skierowa-
ną do mieszkańców Jaworza 
– zarówno dzieci, młodzieży, 
dorosłych, jak i seniorów. Po 
wakacjach na chętnych czekają 
m.in. zajęcia plastyczne, tanecz-
ne, muzyczne oraz rekreacyjne.

Zapisy trwają do końca 
sierpnia, ale zainteresowanie 
okazało się tak duże, że na 
niektórych zajęciach zostały 
już ostatnie wolne miejsca. 
Nie dziwi to w przypadku np. 
zespołów tańca hip-hop, ale są 
i liczni zainteresowani dużo 
bardziej fantazyjnymi zajęcia-
mi, jak nauka gry na ukulele.

Muzycznie można bę-
dzie się rozwijać również na 
zajęciach tańca współcze-
snego w różnych grupach 
wiekowych, a także uczyć 
gry na pianinie i gitarze lub 
też zacząć bardzo ambitnie 
wstępując do popularnej or-
kiestry dętej „Glorieta”. Ae-
robik i zumbę należy chyba 
bardziej zaliczyć do zajęć 
rekreacyjnych i fizycznych, 
niż muzycznych, podobnie 
jak „Rytmikę dla smyka”. 
Tej wątpliwości nie ma przy 
ćwiczeniach zapaleńców nor-
dic walking, którego grupę 
treningową Ośrodek również 
chce założyć.

Duży wybór będą mieli ci, 
którzy odnajdują się w sztu-
kach pięknych. Jak zwykle 
nie zawodzą znane od dawna 
„Pacykarki” z grupy malar-
skiej ze swoimi warsztatami 

dla dorosłych, będą też zaję-
cia plastyczne przeznaczone 
dla najmłodszych i osobno 
dla młodzieży (grupa „Świa-
tłocień”), „Dolina Kreatyw-

ności” czy papieroplastyka 
i rękodzieło.

Propozycje warto przejrzeć 
jak najszybciej, bo ilość miejsc 
jest ograniczona. Zapisu moż-

na dokonać w biurze Ośrodka 
przy ul. Wapienickiej 25 (obok 
amfiteatru) lub telefonicznie 
pod numerem 33 488 31 16 
od godz. 9 do 16. (RED)

rajd rowerowy  
dla SpraGnionych

W sobotę 11 września 
Gmina Jaworze zaprasza na 
rodzinny rajd rowerowy i kil-
ka dodatkowych atrakcji. Ale 
nie w amfiteatrze.

Spotkanie zostanie zorga-
nizowane na placu w sąsiedz-
twie amfiteatru. – Z powodu 
pandemii nie planowaliśmy 
w tym roku imprez plenero-
wych, bo nawet na świeżym 
powietrzu przy większej 
liczbie uczestników trudno 
zachować wszystkie rygory 
epidemiczne. Rajd jest więc 
na osłodę, zamiast Jaworzań-
skiego Września – wyjaśnia 
Radosław Ostałkiewicz, 
wójt Jaworza.

Wykorzys tu jąc  czas 
społecznej izolacji i bra-
ku imprez, Gmina Jaworze 
przystąpiła do gruntownego 
remontu amfiteatru. Choć te-
ren wokół został już w dużej 
mierze odpowiednio zago-
spodarowany, to sama scena 
i towarzyszące jej zaplecze 
nie było remontowane wła-
ściwie od momentu ich po-
wstania w 2000 r. – Miejsce 
staje się coraz popularniejsze, 
organizujemy tutaj coraz 
więcej i coraz liczniejszych 
imprez czy koncertów, trzeba 
było więc pomyśleć o popra-

wie warunków dla artystów 
zarówno występów na samej 
scenie, jak i przygotowań do 
nich – dodaje wójt.

Prace trwają, obejmują 
zadaszenie, kanalizację desz-
czową, wymianę instalacji 
elektrycznej, rozbudowę 
garderoby, kulis, magazynu, 
przebudowę wejścia i budowę 
rampy prowadzącej na scenę. 
Również montaż nowego 
oświetlenia sceny i wymianę 
posadzki. Wierzchnia specjal-
na warstwa pokrywająca sce-
nę zdecydowanie lepiej będzie 
nadawała się do wszelkiego 
rodzaju tańców.

Na sfinansowanie robót 
Gmina Jaworze pozyskała 
grant ze specjalnego progra-
mu wsparcia „Śląski Pakiet 
dla Turystyki” Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego. To 200 tys. zł, ca-
łość ma kosztować pół milio-
na, więc 300 tys. zł dopłaci 
Gmina z własnego budżetu. 
Radosław Ostałkiewicz wy-
jaśnia, że zostały na to prze-
znaczone pieniądze, jakie co 
roku planowano na imprezy 
plenerowe, które w tym roku 
się nie odbyły – Majówkę, 
Jaworzański Wrzesień i kino 
letnie. (Ł)

w hołdzie powSTaŃcom
11 Grunwaldzka Wielopoziomo-
wa Drużyna Harcerska „Impes-
sa” w niedzielę 1 sierpnia oddała 
hołd swoim starszym koleżankom 
i kolegom, którzy walczyli w Po-
wstaniu Warszawskim.

Harcerze spotkali się w 77. 
rocznicę wybuchu powstania pod 
Pomnikiem Ofiar Drugiej Wojny 
Światowej w Jaworzu, w uroczy-
stym hołdzie towarzyszył im wójt 
gminy Radosław Ostałkiewicz.

Sygnał do rozpoczęcia uro-
czystości dały syreny, które jak 
co roku o godz. 17 przypominają 
godzinę „W”, moment wybuchu 
powstania. Następnie złożeniem 
symbolicznej wiązanki i płonący-
mi zniczami jaworzańscy harcerze 
upamiętnili ofiarę, jaką poniosła 
Warszawa, pragnąc wyzwolić się 

spod niemieckiej niewoli. Wtedy to 
młodzi Polacy – również harcerze 
– stanęli do boju o wolną Polskę.

– Choć różnie historycy oceniają 
decyzję o wybuchu powstania, to nie 
ma sporu o to, że żołnierze i cywile 
walczyli o Polskę. Podziękowałem 

druhnom i druhom 11 Grunwaldzkiej 
Wielopoziomowej Drużyny Harcer-
skiej „Impessa” za to, że pamiętają 
o tym wielkim zrywie i że z dumą 
noszą dziedzictwo, jakie pozostawiły 
im Szare Szeregi – mówi wójt Rado-
sław Ostałkiewicz. (Ł)

30 laT na 30 poczTówkach
30 pocztówek z Jaworza na 
30-lecie samodzielności admini-
stracyjnej Jaworza – konkurs 
fotograficzny, w którym każdy 
może przygotować zdjęcia naj-
piękniejszych miejsc.

Konkurs organizuje Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze pod 
wpływem dużego zainteresowania, 
jakim cieszył się podobny konkurs 
plastyczny „Pocztówka z Jaworza”. 
Tym razem uczestnicy muszą wa-
lory historyczne Jaworza, zabytki 
regionu oraz piękno otaczającej 
natury zaprezentować na zdjęciach.

Należy wykonać prace fotogra-
ficzne, które nawiązywać będą do 
najpiękniejszych architektonicz-
nych i przyrodniczych zabytków 
Jaworza pokazujących, jak zmie-
niła się miejscowość po 30 latach 

samodzielności administracyjnej. 
Przypomnijmy, że samorządowe 
gminy powstały w 1990 r., ale 
Jaworze przez pierwszy rok było 
sołectwem gminy Jasienica i dopie-
ro w 1991 r. stało się samodzielną 
jednostką samorządu terytorialne-
go.

Prace będą oceniane w trzech 
kategoriach wiekowych – mło-
dzież, dorośli, seniorzy 65+. Na-
leży nadesłać trzy fotografie 
przedstawiające zabytki lub atrak-
cje Jaworza na adres mailowy biu-
ro@opgj.pl. Konkurs trwa do 15 
października, wyniki zostaną ogło-
szone 29 października.

Szczegóły konkursu oraz re-
gulamin dostępne są na stronie 
Ośrodka Promocji Gminy Jawo-
rze: www.opgj.pl oraz na profilu 
Facebook. (R)

RaDOSŁaW 
OSTaŁKiEWiCz, 
wójt gminy jaworze:

To odpowiedź na oczekiwania 
zgłaszane przez samych miesz-

kańców. już od jakiegoś czasu 
myśleliśmy, aby wprowadzić wię-
cej zajęć w grupach wspólnych 
zainteresowań, także naukę i 
warsztaty dla przeróżnych ta-
lentów, jakie w sobie odkrywa-
ją młodsi i starsi. Ciągle jednak 
brakowało nam odpowiedniej 
przestrzeni, na dodatek ostatnio 
na te plany cieniem położyła się 
pandemia.
Startujemy więc teraz, od wrze-
śnia. Do Galerii „na zdrojowej” 
oraz wybudowanych przed kilku 
laty hali sportowej i budynku 
„Pod Harendą”, dysponujące-
go przestrzenią odpowiednią 

do zajęć, należy doliczyć salę 
i pomieszczenia przejętego w 
tym roku budynku „Pod Gorusz-
ką”. W jakimś stopniu można 
w ykorzystać jeszcze klasy w 
szkołach, więc nie powinno być 
więcej problemów z miejscem 
na zajęcia.
nasze propoz ycje obejmują 
całe spektrum zainteresowań, 
więc liczę, że każdy wybierze 
coś dla siebie. nasi mieszkańcy 
będą mieli okazję do rozwijania 
swoich pasji, a jednocześnie 
wzajemnego poznawania się i 
wspólnego uczestnictwa w życiu 
społecznym jaworza.

Przejęta w tym roku sala „Pod Goruszką” będzie służyć jako miejsce dla części zajęć muzycznych.
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Obecnie trwające prace obejmują m.in. przebudowę zaplecza amfi-
teatru.
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GmINa kOzY

hala z prawdziweGo zdarzenia
W przyszłym roku zakończyć ma się budowa nowej hali sportowej w Kozach. Obiekt powstanie  

w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, a dla lepszej jego funkcjonalności będzie  

połączony z placówką specjalną przewiązką.

Nowoczesny obiekt po-
wstanie przy ulicy Przecznia, 
po południowej stronie szkoły. 
Hala będzie miała około 1800 
mkw. powierzchni zabudowy, 
kubatura budynku wyniesie 
zaś ponad 16 tys. m sześc. 
Wedle przewidzianej koncep-
cji hala wyposażona zostanie 
w pełnowymiarowe boisko 
o wymiarach 40 x 20 m, wi-
downię na przeszło 200 osób, 
pomieszczenia przeznaczone 
na zajęcia fitness i niezbędne 
zaplecze socjalno-techniczne. 
Istotne będzie dostosowanie 
budynku dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez 
montaż windy. Z kolei na 
poziomie pierwszego piętra 
obiekt zostanie połączony 
przewiązką z SP nr 2.

Inwestycja pełną parą 
ruszy jeszcze w tym roku, 
pierwsze prace już się roz-

poczęły. Jako generalny 
wykonawca, w drodze po-
stępowania przetargowego, 

wyłoniona została firma bu-
dowlana Andrzeja Pszczółki 
z Porąbki. Wartość zada-

nia sięgnie kwoty 10,8 mln 
zł, z czego dofinansowa-
nie w wysokości 5 mln zł, 
a więc stanowiące niespełna 
50 proc. całości, Gmina Kozy 

pozyskała z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 
Termin zakończenia prac 
przewidziano na 30 listopada 
2022 r. (RED)

jaCEK KalińSKi,
wójt gminy Kozy:

Rozpoczynamy realizację inwe-
stycji bardzo wyczekiwanej przez 
wielu uczniów, ale też mieszkań-
ców naszej gminy. z hali już po 
jej wybudowaniu korzystać będą 
przede wszystkim dzieci i mło-

dzież, uczęszczające do pobliskiej 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
liceum Ogólnokształcącego. Dla 
nich oznaczać to będzie znaczną 
poprawę warunków i zaoszczę-
dzenie czasu przejścia na obiekt 
sportowy przy placu ks. K. Kochaja.
Chcemy jednak, aby nowy obiekt 
spełniał swoją rolę i tętnił życiem 
przez cały dzień. Stąd zakłada-
na jego dostępność również dla 
wszystkich mieszkańców w go-
dzinach popołudniowych. Sport, 
szczególnie właśnie ten w wyda-
niu amatorskim, ma duży wpływ 
na nasze zdrowie. To także jeden 
z kluczowych elementów, dla 
którego nie szczędząc środków z 
gminnego budżetu decydujemy 
się na potrzebną naszym zda-
niem inwestycję.
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przyjazny kamieniołom

Dzięki kolejnym inwestycjom 
kamieniołom w Kozach staje się 
miejscem coraz bardziej przyjaznym 
i niezmiennie chętnie odwiedzanym 
zarówno przez mieszkańców gminy, 
jak również turystów.

Na terenie kamieniołomu urządzone 
zostały tego lata specjalne miejsca do 
biwakowania. To efekt starań Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego – Koło 
w Kozach oraz koziańskiego Stowa-
rzyszenia „Staw Kamieniołom” przy 
wsparciu Gminy Kozy. Wokół zbiornika 
wodnego pojawiły się wytyczone miej-
sca na ogniska oraz ławeczki. To zabieg 
mający na celu wyeliminowanie dzikich 
palenisk, poprawiający bezpieczeństwo, 
a także estetykę tego popularnego rejo-
nu. Równocześnie zamontowane zostały 
drogowskazy przy leśnej drodze, infor-
mujące o trasie do kamieniołomu.

Jak przyznaje wójt Jacek Kaliński, 
wszystkie te działania mają służyć 
w szczególności całej koziańskiej spo-
łeczności. – Wspólnymi siłami dążymy 
do tego, aby kamieniołom zyskiwał na 
atrakcyjności. Mamy wielką nadzieję, że 
działania właśnie zrealizowane zostaną 
odpowiednio uszanowane. Apelujemy 
o kulturę biesiadowania w wyznaczo-

nych miejscach i każdorazowe ich sprzą-
tanie – mówi wójt gminy.

Ciekawostką może być to, że okoli-
ce kamieniołomu przyjazne są również 
zwierzętom. W sierpniu odbył się tu 
„PSIknik”, czyli piknik przeznaczo-
ny dla psiaków i ich właścicieli. Były 
więc pokazy psich sztuczek, psy ra-
townicze, degustacja karm, psia foto-
budka, czy wybory – najmniejszego, 
największego, najstarszego, najdłuż-
szego i najbardziej kudłatego psa. 
Opiekunowie mieli okazję zasięgnąć 
porad specjalistów, m.in. behawiory-
sty, trenera psów i groomerki. Wy-
konując zdjęcie ze swoim psiakiem 
dołączyć mogli do zbiórki na rzecz 
Fundacji Budrysek, zajmującej się 
ratowaniem porzuconych zwierząt. (M)

świĘTowanie pełne aTrakcji
Gminne dożynki, Dni Kóz 
oraz doroczne święto Po-
wiatu Bielskiego – wydarze-
nia ta zaplanowane zostały 
na weekend 11-12 września 
w Kozach. Będzie to przede 
wszystkim doskonała oka-
zja do wspólnego spotkania, 
co w ostatnich miesiącach 
naznaczonych pandemią 
było rzadkością.

Program, jaki przygotowali 
organizatorzy wrześniowego 
świętowania, zapowiada się 
bardzo ciekawie. – Dlatego też 
wszystkich serdecznie zachę-
camy do odwiedzenia naszej 
gminy. Wspólne spotkania to 
coś, czego nam bardzo brako-
wało. Jest duża szansa na to, 
że we wrześniu – zachowując 
oczywiście podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa – będziemy 
mogli spędzić czas przyjemnie, 
ciesząc się wieloma atrakcjami 
święta naszej gminy, ale i całe-
go powiatu – mówi Jacek Ka-
liński, wójt gminy Kozy.

I tak w sobotę 11 września 
na estradzie głównej na placu 
targowym wystąpią utalento-
wani artyści z terenu powia-
tu bielskiego, uczestniczący 
w Powiatowym Przeglądzie 
Grup Artystycznych SAGA. 
Następnie z koncertami zapre-
zentują się zespoły Włóczyki-
je, The Djangos, a od godziny 
19 m.in. gwiazda wieczoru 
Maleo Reggae Rockers.

Nazajutrz nie zabraknie tra-
dycyjnego korowodu dożyn-

kowego ulicami Kóz, mszy 
świętej oraz ceremoniału do-
żynkowego. W dalszej części 
dnia na scenie widzowie zoba-
czą m.in. Zespół Pieśni i Tańca 
„Kozianie” czy formację Wa-
limy w Kocioł. Od wczesnych 
godzin popołudniowych trwać 
będą wyjątkowe przedsięwzię-
cia, a więc Przegląd Potraw 
Regionalnych „Kulinarne 
Dziedzictwo Powiatu Bielskie-
go” oraz Festiwal Koziańskich 
Duszonek z uczestnikami wy-
darzenia w roli oceniających 
smakowite potrawy.

W planach jest równocze-
śnie prezentacja w przestrze-
ni publicznej rzeźby, która 
sprawić ma radość nie tylko 
najmłodszym. Dwudniowym 
występom towarzyszyć będą 
wystawy i prezentacje. Jed-
nocześnie każdy uczestnik 
dożynek będzie mógł przez 
weekend zaszczepić się prze-
ciwko Covid-19 w punkcie 
zlokalizowanym na targowisku 
gminnym. (Ma)
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W kamieniołomie mile widziane są również 
zwierzęta.

PROGRaM:
11 WRzEŚnia (sobota) – estrada główna, 
plac targowy
8.00 – zawody wędkarskie (Kamieniołom)
14.00-16.00 – Gwiazdy, Gwiazdeczki Powiatu 
Bielskiego (koncert uczestników Powiatowego 
Przeglądu Grup artystycznych SaGa)
16.00-17.00 – Włóczykije
18.00-19.00 – The Djangos
19.00-21.00 – Reggae z gwiazdami – Maleo Reg-
gae Rockers, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, 
Chór Domu Kultury w Kozach, Walimy w Kocioł

12 WRzEŚnia (niedziela) – estrada główna, 
plac targowy
10.00 – Formowanie korowodu dożynkowego
10.30 – Przejazd korowodu: plac targowy, ul. 
Szkolna, Krakowska, Kościelna, pl. Ks. K. Kochaja
11.00 – Msza św. dożynkowa (kościół Św. aposto-
łów Szymona i judy Tadeusza)
12.00 – Przejazd korowodu: pl. Ks. K. Kochaja,  
ul. Dworcowa, Przecznia, Szkolna
12.30 – Ceremonia dożynkowa – przekazanie 
chleba z udziałem zespołu Pieśni i Tańca 
„Kozianie”
13.00-14.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz
13.00-15.00 – Przegląd Potraw Regionalnych 
„Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego” 
(degustacja)
15.00 – Festiwal Koziańskich Duszonek
15.00-15.40 – Rozdanie nagród, Regionalny 
Konkurs Wieńców Dożynkowych oraz Kulinarne 
Dziedzictwo Powiatu Bielskiego
15.40-16.20 – zespół Porąbczanie
16.20-17.15 – zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”
17.15-17.30 – Puchar Wójta Gminy Kozy dla króla 
korowodu dożynkowego 2021 (ogłoszenie wyni-
ków konkursu „korowód” oraz Festiwalu Koziań-
skich Duszonek)
17.30-18.00 – zespół Walimy w Kocioł
18.00 – Wernisaż wystawy prac plastycznych Pa-
tryka Owczarza, koncert niezależnego zespołu 
Miłośników Muzyki „Brasownik”

Miejsca specjalnie przeznaczone do biwakowania zostały utworzone wokół zbiornika wod-
nego w koziańskim kamieniołomie.
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GmINa wIlamOwIcE

przedSzkole za dwa laTa
Do stycznia 2023 r. potrwają prace przy budowie budynku przedszkola w Pisarzowicach. Dzięki temu 

będzie miejsce dla każdego chętnego dziecka w wieku przedszkolnym.

Po rozstrzygnięciu prze-
targu na wykonawcę w Pisa-
rzowicach ruszyły pierwsze 
prace budowlane. Przypomnij-
my, przedszkole powstaje na 
wolnych działkach przy ul. 
Szkolnej i Sportowej pomię-
dzy kompleksem oświatowym 
a stadionem LKS Pionier. 
W budynku będzie 10 oddzia-
łów przedszkolnych, łącznie 
zajęciami objętych zostanie 
250 dzieci. Obiekt na planie 
prostokąta o wymiarach 53 na 
26 m będzie miał dwie kon-
dygnacje i osiągnie wysokość 
10,8 m. Powierzchnia użytkowa 
przekroczy 2332 mkw., na bli-
sko 1,4 tys. mkw. oprócz 10 sal 
zajęć powstanie również strefa 
komunikacyjno-szatniowa, ad-
ministracyjna i kuchenna.

Działki przeznaczone na 
potrzeby przedszkola zmiesz-
czą również trzy place zabaw 
i parking. Cały obiekt będzie 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, tzn. będą 
tu podjazdy, odpowiednie 

toalety itp., na parterze prze-
widziano trzy przedszkolne 
oddziały integracyjne. Gmi-
nie Wilamowice zależało na 
odpowiednim zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym budynku 
przedszkola, a więc oprócz 
nowej drogi dojazdowej dla 
straży zakończonej placem ma-
newrowym powstaną również 
trzy nowe zbiorniki przeciw-

pożarowe o łącznej pojemności 
160 msześc.

Prace już ruszyły, wyko-
nawca zobowiązał się do za-
kończenia budowy w styczniu 
2023 r. Pieniądze w większości 
pochodzą z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, tj. 
10 mln zł, resztę, niespełna 700 
tys. zł, pokryje budżet Gminy 
Wilamowice. Burmistrz Ma-

rian Trela podkreśla, że to 
sporo mniej, niż przewidy-
wał kosztorys, dzięki czemu 
będzie można zaoszczędzone 
pieniądze przeznaczyć na inne 
inwestycje, np. planowaną bu-
dowę kompleksu oświatowego 
w Hecznarowicach. Gmina za-
biega o dofinansowanie także 
tej inwestycji z funduszy unij-
nych. (Łu)

na terenie pomiędzy szkołami a stadionem lKS Pionier ruszyły już pierwsze 
prace budowlane.

MaRian TREla,
burmistrz Wilamowic:

W ciągu ostatnich lat na terenie 
naszej gminy, a zwłaszcza w Pi-
sarzowicach, osiedliło się wiele 
młodych rodzin. Dlatego w krót-
kim czasie trzeba było zorgani-
zować opiekę przedszkolną dla 
szybko zwiększającej się liczby 
kolejnych roczników dzieci. na-
sze stare przedszkole już dawno 
przestało wystarczać, adapto-
waliśmy więc pomieszczenia w 
kolejnych placówkach oświato-
wych i budynkach użyteczności 
publicznej. ale były to doraźne 
działania i choć takich miejsc 

było już kilka, to ciągle potrzeby 
w stosunku do możliwości były 
dużo większe.
Dlatego cieszę się, że powstaje 
przedszkole, obiekt w pełni przy-
stosowany do warunków, jakie 
należy zapewnić maluchom. 
Dzięki temu każde dziecko w 
wieku przedszkolnym znajdzie 
miejsce w placówce, ułatwiając 
rodzicom właściwą organizację 
życia zawodowego. Co ważne, 
pozyskaliśmy na tę drogą inwe-
stycję zewnętrzne finansowanie, 
co pozwoli nam zarezerwowane 
środki w budżecie przeznaczyć 
na inne cele oświatowe w naszej 
gminie.

Wizualizacja budynku przyszłego przedszkola w Pisarzowicach.
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GraTulacje dla medaliSTki

Justyna Iskrzycka, brązowa 
medalistka Igrzysk Olimpij-
skich w kajakarstwie, ode-
brała gratulacje w swych 
rodzinnych Dankowicach.

Kajakarka wraz z Anną 
Puławską, Karoliną Nają i He-
leną Wiśniewską sięgnęła po 
brązowy medal na igrzyskach 
olimpijskich w Tokio na dy-
stansie 500 metrów, sięgając 
tym samym po 13. krążek dla 
Polski. Dla zawodniczki zwią-
zanej obecnie z AZS AWF Ka-
towice był to debiut na imprezie 
tej rangi.

Karierę sportową rozpoczęła 
w Górniku Czechowice-Dziedzi-
ce, gdzie jej trenerem był Edward 
Apel. W 2014 r. zdobyła dwa 
złote medale mistrzostw świata 
juniorek, a w 2018 r. mistrzostwo 
świata w konkurencji K2 na 1000 
m. Kwalifikację na olimpiadę 
wywalczyła w ostatniej chwili, 
zastępując kontuzjowaną Ka-
tarzynę Kołodziejczyk. Kilku-
krotnie Justyna Iskrzycka była 
wyróżniana podczas gali Nowo-
roczne Spotkania Środowiska 
Sportowego Powiatu Bielskiego.

Po powrocie z Tokio przy-
witali ją mieszkańcy rodzin-

nych Dankowic, w klubowym 
budynku LKS Pasjonat Dan-
kowice miała też okazję przy-
jąć gratulacje od burmistrza 
Wilamowic Mariana Treli 
i prezesa Pasjonata Andrzeja 
Sadloka. – Pogratulowaliśmy 
jej tego ogromnego wyczynu 
i wyraziliśmy nadzieję, że 
największe sukcesy są jeszcze 
przed nią. Podziękowaliśmy 
jej także za jej triumf, który 
dostarczył nam bardzo wiele 
emocji i dumy, że zawodnicz-
ka tej klasy pochodzi właśnie 
z naszej gminy – mówi bur-
mistrz Marian Trela. (Ł)

STare auTa robią wrażenie
Na rynku w Wilamowicach w niedzielę 15 
sierpnia zakończono XX Międzynarodo-
wy Rajd Pojazdów Zabytkowych „Biela-
ny 2021”.

Trzydniowa impreza odbyła się pod ha-
słem „Stare jest piękne!”, a na mecie stawiło 
się kilkadziesiąt załóg z Polski, Czech i Sło-
wacji. Uczestników rajdu powitał zastępca 
burmistrza Wilamowic Stanisław Gawlik 
i Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Wila-
mowice. Z układami tanecznymi wystąpi-
ła także Akademia Mażoretek „Gracja” ze 
Starej Wsi. Wszyscy, którzy w tym gorącym 
dniu przybyli na wilamowski Rynek, mogli 
posilić się pyszną grochówką przyrządzoną 
przez druhów z OSP Wilamowice. Strażacy 
dodatkowo zabezpieczali trasę rajdu i dbali 
o jego bezpieczeństwo.

Wśród aut nie brakło prawdziwych pe-
rełek, takich jak pojazd Brush z 1911 r., 
który przybył do Wilamowic na lawecie 
z racji tego, iż jego maksymalna prędkość 
nie przekracza 45 km/h. Oprócz pięknych 
i bardzo wiekowych samochodów można 
było podziwiać zabytkowe motocykle, któ-
re przez długie dziesięciolecia przemierzały 
nasze drogi. Właściciele pojazdów chętnie 
udzielali informacji na temat niezwykłej 

historii swoich samochodów oraz udostęp-
niali miejsca za kierownicą na pamiątko-
we zdjęcie.

Podczas Konkursu Elegancji wyłonione 
zostały trzy pojazdy, a pamiątkowe upomin-
ki w postaci lalek w stroju wilamowskim 
wręczyli Stanisław Gawlik i dr Jolanta Da-
nek z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wilamowicach. Wcześniej w tym dniu 
w godzinach dopołudniowych prezenta-
cje pojazdów miały miejsce w Klasztorze 
Ojców Franciszkanów w Kętach oraz przy 
Pałacu Czeczów w Kozach.

Organizatorem i komandorem XX Między-
narodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych 
był Marek Lekki, a finał niedzielnego rajdu 
zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wilamowicach. (Mj)

Gratulacje i życzenia justyna iskrzycka otrzymała w rodzinnych Dankowicach również od burmistrza Wilamowic 
Mariana Treli.
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GmINa wIlkOwIcE

bliżej nowej Siedziby biblioTeki
Znaczące tereny na realizację kolejnej ważnej inwestycji pozyskała Gmina Wilkowice. Na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia oraz Zamkniętej w Wilkowicach powstać 

ma docelowo nowa siedziba biblioteki w tym sołectwie.

Gminna Biblioteka Publicz-
na, która może pochwalić się 
długą, 73-letnią tradycją, ma 
obecnie swoją siedzibę główną 
przy ulicy Strażackiej. Warun-
ki, zarówno dla bibliotekarzy, 
jak i czytelników, są jednak 
dalekie od idealnych. Biblio-
teka znajduje się na pierwszym 
piętrze, nie posiada windy, co 
w oczywisty sposób sprawia 
trudności infrastrukturalne, 
zwłaszcza dla osób niepełno-
sprawnych i starszych. Poza 
tym jest tu ciasno, a przecież 
prócz działalności typowo bi-
bliotecznej placówka ta jako 

instytucja kultury od wielu lat 
prowadzi np. „Galerię w Sie-
ni”. Organizowane są w niej 
także cieszące się dużym za-
interesowaniem wystawy, wer-
nisaże czy spotkania autorskie.

Kiedy dzieląca wspólnie 
budynek z biblioteką Ochotni-
cza Straż Pożarna w Wilkowi-
cach postarała się o stworzenie 
„dobudówki” na swoje po-
trzeby, pojawił się plan, aby 
zwolnione pomieszczenia 
po jednostce wyremontować 
i adaptować pod bibliotekę. 
Okazało się jednak, że byłoby 
to bardzo kosztowne. – Zro-

dził się wtedy odważny po-
mysł, aby poszukać nowego 
miejsca w pobliżu dotych-
czasowego, do którego nasza 
placówka mogłaby się prze-
nieść i dalej rozwijać – mówi 
Aleksandra Szymik-Caputa, 
dyrektor GBP w Wilkowicach.

Wójt Janusz Zemanek 
rozpoczął starania, aby odpo-
wiedni teren wygospodaro-
wać. W pierwszej kolejności 
Gmina zakupiła więc od osób 
fizycznych działki o łącz-
nej powierzchni 1382 mkw., 
zlokalizowane u zbiegu ulic 
Wyzwolenia oraz Zamkniętej. 

Pojawiła się jednak możliwość, 
aby po sąsiedzku uzyskać rów-
nież dodatkowe 1805 mkw. 
należące do Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Białej. 
W następstwie szeregu nie-
zbędnych uzgodnień obszar 
ten został przekazany Gminie 
w formie darowizny. Daje to 
po zsumowaniu powierzchnię 
3178 mkw., co w zupełności 
wystarczy, aby w przyszłości 
wybudować nowy obiekt bi-
blioteki wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą.

Aby wizja GBP w Wilko-
wicach w nowej odsłonie stała 

się realna, wpierw konieczne 
jest wykonanie stosownej 
koncepcji samej placówki 
wraz z zagospodarowaniem 
całości pozyskanej działki. 
Biblioteka mogłaby zająć 
istotną jej część, a w towarzy-
stwie terenów zielonych stała-
by się bez wątpienia miejscem 
jeszcze chętniej odwiedzanym 
przez mieszkańców. – Marzy 
się nam nowoczesna i prze-
stronna czytelnia, ale również 

sala do prowadzenia warsz-
tatów i zajęć z dziećmi, bo 
z placówkami oświatowy-
mi stale współpracujemy. 
Potrzebujemy miejsca na 
kontynuowanie tradycji wy-
stawienniczej „Galerii w Sie-
ni”. Nasze zbiory wymagają 
również choćby archiwum, 
którego brak w tym momen-
cie mocno nam doskwiera 
– dodaje dyrektor biblioteki 
w Wilkowicach. (Man)

januSz zEManEK, 
wójt gminy Wilkowice:

Myśląc o zrównoważonym roz-
woju gminy stale bierzemy pod 
uwagę różne aspekty istotne dla 
prawidłowego funkcjonowania 
naszej społeczności. Biblioteka 
to niewątpliwie jedna z tych 
przestrzeni kultury, która po-
winna mieć warunki komfor-

towe i przystające do obecnych 
czasów.
Gdy więc pojawiła się tylko moż-
liwość, aby pozyskać teren pod 
przyszłą budowę nowej siedziby, 
takie starania natychmiast pod-
jęliśmy. Pierwszy krok został 
więc wykonany, ale przed nami 
wciąż sporo pracy. Działania kon-
cepcyjne i projektowe wymagają 
odpowiedniego podejścia, spoj-
rzenia bardziej kompleksowego, 
aby stworzyć miejsce możliwie 
przyjazne dla mieszkańców.
Przed nami oczywiście również 
zabiegi o pozyskanie środków 
zewnętrznych na realizację 
kosztownego zadania. W tym 
względzie jesteśmy jednak od 
lat na tyle skuteczni, że kolejne 
wyzwanie tylko nas wszystkich 
dodatkowo motywuje.

SukceSy młodych SporTowców
Gmina Wilkowice może pochwalić się wielo-
ma utalentowanymi sportowcami młodego 
pokolenia, którzy osiągają sukcesy na arenie 
krajowej, a nawet międzynarodowej. Jest to 
pokłosiem w dużej mierze właściwie prowa-
dzonego procesu szkoleniowego w klubach 
funkcjonujących na terenie gminy i stawia-
jących odważnie na różne dyscypliny sportu.

Doskonałym przykładem jest piłkarka ręcz-
na Emilia Więckowska, która stała się niemal 
etatową już reprezentantką Polski. Zawodniczka 
Klubu Sportowego Bystra znalazła się w gro-
nie powołanych do juniorskiej kadry z rocznika 
2004 na Mistrzostwa Europy.

O tym, że na miejsce w biało-czerwonej 
drużynie w pełni zasłużyła, przekonała podczas 
rozegranego w sierpniu czempionatu w litew-
skiej Kłajpedzie. W trakcie zmagań grupowych 
lewoskrzydłowa spisywała się znakomicie. 
W zwycięskim meczu z Turczynkami 21:20 za-
liczyła decydujące trafienie. Aż sześciokrotnie 
pokonywała bramkarkę rywalek w wygranej 
28:23 przez Polki konfrontacji z Białorusinka-
mi. Wreszcie remis z Islandią 23:23 zagwaran-
tował polskim juniorkom awans do półfinału 
Mistrzostw Starego Kontynentu, a Więckow-
ska uznana została najlepszą zawodniczką 
tego spotkania.

W fazie pucharowej Polkom nie wiodło się 
już tak dobrze. 22:25 uległy Macedonkom, by 
w meczu o brąz turnieju uznać wyższość Hisz-
panek po rzutach karnych. W obu potyczkach 
szczypiornistka KS Bystra była wyróżniającą 
się postacią zespołu, odnotowując najwięcej 
bramek dla Polski – odpowiednio 5 i 6.

Doskonała dyspozycja Emilii Więckowskiej 
nie przeszła niezauważona. Wybrana została do 
najlepszej indywidualnie „7” mistrzostw, dzię-
ki czemu wzięła również udział w spotkaniu 
„Respect Your Talent”, prowadzonym przez 
wybitną chorwacką zawodniczkę Jelenę Grubi-
šić, na którym miała możliwość dowiedzieć się 
o drodze, jaka czeka ją podczas dalszej kariery.

Swoje nieprzeciętne umiejętności systema-
tycznie rozwija także uprawiający akrobatykę 
sportową Filip Procner. To dyscyplina wpraw-
dzie mniej popularna, ale bardzo widowiskowa 
i wymagająca od zawodników dużego kunsztu 
oraz wprawy. Tych walorów nie brakuje pod-
opiecznemu Trampolina Uczniowski Klub Spor-
towy Alfa Wilkowice.

W czerwcu Procner z powodzeniem wy-
startował w Pucharze Polski we Wrocławiu. 
Rywalizując wśród najlepszych akrobatów 
w kraju w kategorii juniora młodszego się-
gnął po złoty medal w skokach na ścieżce, 
natomiast srebrny krążek zdobył w skokach 
na trampolinie. Przypieczętował tym samym 
udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w sportach halowych, która nie mogła 
odbyć się bez kolejnego wartościowego osią-
gnięcia reprezentanta klubu z Wilkowic. Efekt 
startu Procnera to drugie miejsce w mocno 
obsadzonych zawodach.

Co godne podkreślenia, wyniki młodego 
zawodnika zostały dostrzeżone na poziomie 
reprezentacyjnym. Podopieczny trenera Tram-
polina UKS Alfa Janusza Kruka otrzymał po-
wołanie do kadry narodowej na drugie półrocze 
2021 r. w konkurencji skoku na trampolinie, 
będąc zarazem jednym z trzech najmłodszych 
sportowców w zaszczytnym gronie. (Ma)

Emilia Więckowska.
Filip Procner.
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z głównej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej, która w Wilkowicach zlokalizowana jest przy ulicy 
Strażackiej, chętnie korzystają czytelnicy w różnym wieku. Placówka jest jednak także miejscem 
rozmaitych wystaw i spotkań.
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EkOlOGIa

zaproSzenia na wydarzenia w reGionie

laSy wymaGają ochrony
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał dofinansowanie 

na loty patrolowo-gaśnicze, realizowane na terenach leśnych także w województwie śląskim.

– Wysokie temperatury, 
susza, a do tego wakacje, czy-
li wzmożony ruch w lasach 
– są dla nich największym za-
grożeniem pożarowym. Dla-
tego bardzo ważna jest ciągła 
obserwacja lasów i kontrolo-
wanie, czy nie pojawiło się 
niebezpieczeństwo, a w razie 
konieczności błyskawiczna 
reakcja – mówił przy oka-
zji podpisania stosownych 
umów Tomasz Bednarek, 
prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach.

W ramach pierwszej tego 
typy ponadregionalnej inicja-
tywy łącznie cztery Fundusze 
– również te we Wrocławiu, 
Opolu i Krakowie – dofi-
nansowały loty patrolowe 
i gaśnicze kwotą niemal 
pół miliona złotych. Środki, 
w przypadku katowickiego 
Funduszu na poziomie 300 
tys. zł, pozwolą na spraw-
niejszą koordynację akcji 
prowadzonych z powietrza 

i dostarczenie nieocenionych 
informacji zgromadzonych 
przy tego rodzaju obserwa-
cjach.

Zgodnie podkreślono, że 
patrolowanie lasów z perspek-
tywy „lotu ptaka” umożliwia 
szybką lokalizację miejsca 
ewentualnego pożaru i rozpo-
częcia gaszenia, a co za tym 
idzie minimalizację strat. Do-
tyczy to zarówno ograniczenia 
powierzchni objętej pożarem, 
jak i szkód przyrodniczych, 
zwłaszcza w przypadku 

siedlisk, gdzie występują 
rzadkie i chronione gatunki 
zwierząt oraz roślin. To także 
działanie z myślą o ochro-
nie środowiska przed emisją 
szkodliwych substancji. Pa-
miętać należy, że śmigłowce 
i samoloty patrolowo-gaśnicze 
odpowiedzialne są za lokali-
zację pożarów oraz szybkie 
rozpoczęcie akcji gaśniczej 
do momentu, kiedy na miej-
sce dotrą siły naziemne. Po-
trzebują zaledwie kilkunastu 
minut, aby uzupełnić zapas 

wody i ponownie dolecieć na 
miejsce akcji gaśniczej. Z ko-
lei duża liczba punktów czer-

pania wody daje możliwość 
powrotu w rejon pożaru, aby 
kontynuować akcję. (RED)
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po drzewko do Szczyrku

W sobotę 28 sierpnia war-
to choć na chwilę wybrać się 
do Szczyrku. Przy Amfite-
atrze Skalite odbędzie się 
happening ekologiczny, wpi-
sujący się w popularną akcję 
„Drzewko za surowce”.

10 kg makulatury, 20 pu-
szek aluminiowych, 20 bute-
lek PET bądź 20 szklanych 
butelek – za takie ilości przy-
niesionych surowców będzie 
można otrzymać sadzonkę 
leśnego drzewa, przygoto-
wanego dzięki współpracy 
Nadleśnictw Bielsko, Ustroń, 
Wisła i Węgierska Górka.

Poszczególne surowce 
przyjmowane będą w go-
dzinach od 10 do 15. W tym 
samym czasie potrwa hap-
pening ekologiczny, współ-

organizowany przez Gminę 
Szczyrk, Lasy Państwowe 
oraz Fundację Ekologiczną 
„Arka”. Na jego uczestni-
ków czekają ciekawe warsz-
taty, m.in. można będzie 
własnoręcznie wykonać 
woskowijki, które są ekolo-
giczną alternatywą dla folii 
spożywczej i aluminiowej 
w przechowywaniu żywno-
ści. Zaplanowano także sze-
reg stoisk edukacyjnych dla 
każdego, m.in. „Zero waste 
– sposób na życie bez śmie-
ci – zrób to sam”, Ekotorby 
z szablonowym nadrukiem 
ekologicznym, Ekopuzzle 
„Segregujesz zyskujesz” czy 
Ekomemmory – gra planszo-
wa o prawidłowej gospodarce 
odpadami. (Ra)

Otrzymanie sadzonki drzewa możliwe będzie podczas kolejnej w regionie 
akcji „Drzewko za surowce”, zaplanowanej na ostatnią sobotę sierpnia 
w Szczyrku.
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Tytuł nawiązuje do na-

zwy ekofestiwalu, który 
w ostatni wakacyjny week-
end przeprowadzony zo-
stanie w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Wiśle.

Wydarzenie organizo-
wane w ramach obcho-
dzonego „Roku Górali” 
w województwie śląskim 
przewiduje liczne atrakcje 
dla uczestników. W sobotę 
28 sierpnia od godziny 11 
potrwają rodzinne warsz-
taty malowania toreb, które 
zapewnią spędzenie czasu 
na połączeniu tego, co przy-
jemne, z pożytecznym. Od 
animacji dla dzieci w wy-
konaniu Teatru Bajkowego 

„Skarbki Śląska” o godz. 13 
rozpocznie się bogaty pro-
gram niedzieli 29 sierpnia. 
W dalszej kolejności dnia 
wystąpi kapela góralska 
Wisła, równocześnie pre-
zentowane będą techniki 
wytwarzania serów wraz 
z ich degustacją. O godz. 
16 zagadnienia związane 
z pasterstwem w Beskidach 
przybliży Józef Michałek.

Przede wszystkim jednak, 
w myśl głównego przesłania 
inicjatywy, będzie można 
w trakcie całego weekendu 
w wiślańskim Centrum Edu-
kacji Ekologicznej przyglądać 
się kolibie pasterskiej oraz 
wypasowi owiec. (M)

kierunek wielka puSzcza

Koło PTTK Beskidek 
zaprasza w sobotę 28 sierp-
nia na nietypowe obchody 
45-lecia swojego istnienia. 
Głównym jego elementem 
będzie górski rajd na Wiel-
ką Puszczę w gminie Po-
rąbka.

Potencjalnym uczestni-
kom, którzy indywidualnie 
mogą przyłączyć się do wyda-
rzenia, proponowane są dwie 
trasy. Obie wiodą z centrum 
Porąbki do Wielkiej Puszczy 

– jedna żółtym szlakiem na 
Kiczerę, Przełęcz Isepnicką, 
Roztokę, druga zielonym 
szlakiem na Trzonkę, a na-
stępnie żółtym na Roztokę. 
Na miejscu od godz. 13 prze-
widziano poczęstunek oraz 
gry i zabawy dla wszystkich 
przybyłych. Przy tej okazji 
zorganizowana zostanie tak-
że kolejna edycja konkursu 
na najbardziej niepotrzebną 
rzecz w górach, którą należy 
przenieść całą trasą. (R)Fo
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Koło PTTK Beskidek w Porąbce regularnie organizuje wyjścia w atrak-
cyjne turystycznie miejsca w górach.
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EkOlOGIa

paSieka edukacyjna
Gmina Porąbka nad zielonym brzegiem Soły założyła pasiekę edukacyjną  

promując swoją pszczelą markę.

Pasieka została założona w są-
siedztwie Centrum Edukacji Eko-
logicznej w Porąbce, które mieści 
się przy Urzędzie Gminy tuż obok 
brzegu Soły. W jej założeniu bar-
dzo pomogli miejscowi pszcze-
larze, m.in. Patryk Słotwiński 
z Gminnego Koła Pszczelarzy 
„Bartnik”, które wspiera pszcze-
larstwo w Porąbce.

Trzy odgrodzone ule maja formę 
tradycyjnych domków drewnianych, 
charakterystycznych dla budownic-
twa góralskiego. Ale to tylko atrak-
cyjne okrycie profesjonalnych uli 
z odpowiednio osadzonymi ram-
kami. To właśnie na nich rodziny 
pszczele prowadzą swój żywot, sku-
piony wokół pszczelej matki, a więc 
zbierają nektar i pyłek kwiatowy, 
a przede wszystkim opiekują się 
czerwiami w stworzonych przez 
siebie woskowych plastrach.

– Zależy nam, aby dzieci już od 
najmłodszych lat spożywały produk-
ty zdrowe, lokalnego pochodzenia, 
z pewnego źródła. Tak zrodził się 
pomysł założenia gminnej pasieki, 
z której pozyskany miód zostanie 
przekazany przedszkolom – pod-
kreśla wójt gminy Porąbka Paweł 
Zemanek. Ponadto przy udzia-
le Gminnego Koła Pszczelarzy 
,,Bartnik” w Porąbce dzieci z tere-
nu gminy będą odbywać cykliczne 
warsztaty z pszczelarzami, ucząc 
się, jak powstaje miód, jakie ma 
właściwości, co decyduje o tym, że 
jest taki zdrowy.

Gminna Pasieka Promocyjna to 
kolejny krok w promocji gminy 
Porąbka, która od kilku lat posiada 
własny produkt tradycyjny, regio-
nalny – „Miody z Gminy Porąb-
ka”. Dzięki swym właściwościom 
i gwarancji pochodzenia zostały one 
wpisane na Listę Produktów Trady-
cyjnych, prowadzoną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pięknie 
położona wśród gór Beskidu Małe-
go Porąbka od lat słynie ze swoje-
go pszczelarstwa, a natura pozwala 
pszczołom na pozyskiwanie miodu 
przede wszystkim spadziowego 
oraz wielokwiatowego.

Pszczoła stała się symbolem 
Porąbki. Większą część gminy po-
krywają łąki oraz lasy, co stwarza 
optymalne siedliska dla pszczół, 
sprzyjające ich naturalnemu rozwo-
jowi, a także produkcji miodów. I, co 
w dzisiejszych czasach szczególnie 
ważne, owady przyczyniają się rów-
nież do zwiększenia plonów zapylając 
kwiaty, a także roznosząc pyłek. Ma 
to znaczący wpływ na zachowanie 

bioróżnorodności oraz kontrolę ero-
zji gleby.

Miody z Porąbki są szerzej znane 
już od dwudziestolecia międzywojen-
nego, kiedy to Józef Maurer w Ko-
biernicach prowadził swoje pasieki, 
do których zjeżdżali pszczelarze z ca-
łego Śląska. O pszczelarzu było głośno 
również na łamach wielu czasopism 
specjalistycznych, gdzie pisał m.in. na 
temat pszczół z naszego regionu. (uGP)

leśnicy wSpierają droGi
Gmina Lipowa otrzymała do-
finansowanie od Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Katowicach na odbudo-
wę drogi.

Jak wyjaśnia nadleśniczy Ma-
rian Knapek z Nadleśnictwa Wę-
gierska Górka, kwota 200 tys. zł 
zostanie przeznaczona na odbudo-
wę i remont drogi zlokalizowanej 
w miejscowości Twardorzeczka, 
prowadzącej także do leśnictwa 
Morońka. Ta droga w Górnej 
Twardorzeczce ucierpiała przed 
kilku laty podczas klęski rozpa-
du drzewostanów świerkowych. 
Wtedy leśnicy, aby nie dopuścić 
do wylęgu szkodników na powalo-
nych drzewach, masowo wywozili 
je z lasów w masywach górskich.

Dzięki remontowi poprawi się 
zarówno dojazd do lasu, jak i do 
gospodarstw w tej górskiej czę-
ści gminy Lipowa. Wójt gminy 
Jan Góra również podkreślił dłu-

gą tradycję współpracy z Nad-
leśnictwem Węgierska Górka, 
m.in. stworzenia ujęcia wody po-
wierzchniowej na Malinowskim 
Potoku przed kilku laty, z którego 
korzystają mieszkańcy gminy.

Lipowa to jeden z 14 samo-
rządów na terenie działalności 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach, jaki otrzy-
mał dofinansowanie na wspólny 
projekt z Lasami Państwowymi. 
Łącznie samorządom z województw 
śląskiego, małopolskiego i opolskie-
go przekazano blisko 2 mln zł, od 
15 do 350 tys. zł na naprawy dróg 
gruntowych, a także przebudowy 
dróg gminnych i powiatowych. 
W południowej części województwa 
śląskiego dotację otrzymało również 
Starostwo Powiatowe w Żywcu, któ-
re na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia 
przeznaczy ją na zabezpieczenie 
i stabilizację osuwiska przy uszko-
dzonej drodze powiatowej między 
Sopotnią Małą a Juszczyną. (R)

operacja czySTa rzeka

Kilkukrotnie przymierzali się 
mieszkańcy Hecznarowic w gminie 
Wilamowice do wielkiego sprząta-
nia brzegów i koryta rzeki Pisarzów-
ki. Ostatecznie udało się w drugiej 
połowie czerwca. Po raz pierwszy na 
wezwanie sołtys Hecznarowic Be-
aty Nycz i miejscowych strażaków, 
mieszkańcy, głównie młodzi ludzie, 
zebrali się już 20 marca. Wtedy zi-
mowa pogoda pokrzyżowała jed-

nak plany. Przez kolejne tygodnie 
albo właśnie aura, albo obostrzenia 
związane z pandemią uniemożliwia-
ły przeprowadzenie większej akcji 
„Operacja Czysta Rzeka”. Ostatecz-
nie udało się ją rozpocząć 29 maja 
i przez kolejne soboty i wolne po-
południa zbierać śmieci i odpady, 
aż do 19 czerwca. Łącznie zebrano 
dwadzieścia 120-litrowych worków 
na śmieci. (Bn)

ule mają kształt tradycyjnych domów góralskich, ale ich wnętrza są profesjonalnie urzą-
dzone z myślą o dobrostanie pszczelej rodziny.
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Część młodzieży z Hecznarowic, która ruszyła na sprzątanie rzeki w rodzinnej miej-
scowości.
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GórSki FeSTiwal iT
Od 6 do 12 września 2021 roku 
w Bielsku-Białej odbędzie się trzecia 
edycja największej imprezy bran-
ży IT na Podbeskidziu – BBDays4.
IT. W przeciwieństwie do ubiegłego 
roku, gdy cały event z powodu ob-
ostrzeń sanitarnych musiał się odbyć 
w formie zdalnej, teraz organizato-
rzy planują powrót do tradycyjnej 
wersji wydarzenia, umożliwiającej 
bezpośrednią integrację wszystkich 
pasjonatów branży IT.

miaSTo pełne 
perSpekTyw

BBDays4.IT to ogólnopolskie 
wydarzenie skierowane w dużej 
mierze do programistów oraz pasjo-
natów nowoczesnych technologii. 
Event ma na celu przybliżenie dy-
namicznie rozwijającego się rynku 
IT w Bielsku-Białej, umożliwienie 
poszerzenia wiedzy i umiejętności 
praktycznych. To równocześnie 
szansa na poznanie Bielska-Białej 
i całego regionu, oferującego wy-
jątkowe możliwości do mieszkania, 
pracy i aktywnego wypoczynku 
w otoczeniu natury czy pięknej ar-
chitektury.

– W Bielsku-Białej swoje sie-
dziby mają zarówno międzynarodo-
we korporacje, jak i lokalne firmy 
działające w różnych obszarach. 
Dlatego niezależnie czy ktoś jest 
grafikiem, programistą, czy osobą 
odpowiadającą za tworzenie baz 
danych, może znaleźć miejsce do 
realizacji swoich aspiracji. Miasto 
zapewnia także atrakcje kulturalne, 
podobnie jak w większych aglome-
racjach – zapewnia Dariusz Wylon, 
przedstawiciel firmy Selleo, jednego 
z organizatorów wydarzenia.

Szeroki proGram, czyli 
od wykładów do... 
questów w wiedźminie

Pierwsza edycja wydarzenia, czer-
piącego wzorce od Dni Wolnego 
Oprogramowania oraz istniejącej już 
wcześniej imprezy BBQ4IT, odbyła 
się we wrześniu 2019 roku. Sam festi-
wal zgromadził wówczas ponad 1500 
uczestników, biorących udział w około 
30 wydarzeniach – zorganizowanych 
dla doświadczonych programistów, 
uczniów szkół średnich czy studentów 

poszukujących informacji dotyczących 
studiów oraz kariery w branży IT.

Rok później, ze względu na pan-
demię koronawirusa, organizatorzy 
BBDays4.IT zdecydowali się na 
przeniesienie całego wydarzenia 
do Internetu. Jedenaście zorgani-
zowanych prelekcji oraz trzynaście 
specjalistycznych wywiadów było 
transmitowanych na żywo na kanale 
festiwalu w serwisie YouTube, a łącz-
nie transmisje ze wszystkich dni ze-
szłorocznego wydarzenia obejrzało 
blisko 5700 widzów. Również udział 
w panelach dyskusyjnych czy meetu-
pach był możliwy dzięki wykorzysta-
niu nowoczesnych technologii.

Co prawda zeszłoroczny festiwal 
musiał odbyć się w formie online, ale 
podczas prowadzonych transmisji 
przygotowano interesujący oraz róż-
norodny program dla wszystkich zain-
teresowanych branżą IT. Dzięki temu 
uczestnicy mogli m.in. poznać fakty 
i mity dotyczące Darknetu, pozyskać 
informacje z podstaw kodowania, 
ale także dowiedzieć się, czy... quest 
z gry Wiedźmin może zakończyć się 
w Bielsku-Białej.

dla budowania relacji

Od pierwszej edycji BBDays4.IT 
udowadnia, że Bielsko-Biała oraz cały 
rejon Podbeskidzia sprzyjają rozwojowi 
całej branży informatycznej. Organiza-

torom BBDays4.IT szczególnie zależy 
na dotarciu do programistów z całej 
Polski i zaprezentowaniu współpracy 
firm IT z regionu z uczelniami wyższy-
mi oraz władzami miasta. Zbudowanie 
dobrych relacji między pracownikami, 
pracodawcami, nauką i lokalnym samo-
rządem jest gwarancją rozwoju branży 
oraz stworzenia atrakcyjnych warunków 
do pracy, mieszkania i wypoczynku.

Współorganizatorami III edycji 
BBDays4.IT są Miasto Bielsko-Biała, 
Akademia Techniczno-Humanistyczna 
oraz firmy Rekord SI, Selleo, Preci-
sely Poland, Ice Mortgage Technolo-
gy, Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Bielsku-Białej oraz Fundacja Cen-
trum Nowych Technologii. Ponadto 
honorowy patronat nad imprezą objął 
Jarosław Klimaszewski, prezydent 
Bielska-Białej.

Jednocześnie prowadzona jest 
sprzedaż biletów na wyjątkowe spotka-
nie branży programistycznej przy gril-
lu – BBQ4.IT oraz rejestracja udziału 
w konferencji zaplanowanej na terenie 
bielskiej ATH. Całkowity dochód ze 
sprzedaży biletów na konferencję „pod 
chmurką”, której uczestnikami są pa-
sjonaci wiedzy z całej Polski, przeka-
zany zostanie Fundacji „Grupa Kęty 
Dzieciom Podbeskidzia”.

ze szczegółami wrześniowego eventu moż-
na zapoznać się na stronie internetowej: 
www.bbdays4.it.

wYdaRzENIa

eFekTownie w nowy Sezon
Wszystkie seniorskie drużyny Rekordu Bielsko-Biała oficjalnie zaprezentowały się kibicom podczas piłkarskiego święta, jakiego w Cygańskim Lesie dotąd nie 

oglądano. W środowe popołudnie 11 sierpnia miało miejsce wydarzenie, które bezwzględnie przeszło do 27-letniej historii Rekordu.

Po raz pierwszy bowiem 
jednego dnia w komplecie 
zaprezentowały się aż trzy ze-
społy: futsalowych mistrzów 
Polski, beniaminka kobiecej 
Ekstraligi oraz III-ligowi pił-
karze. W sumie to 76 zawod-
niczek i zawodników, w tym 
także nowe nabytki w po-
szczególnych drużynach. Ko-
szulki nowym „rekordzistkom” 
i „rekordzistom” symbolicznie 
wręczyli przy tej okazji prezes 
Rekordu Janusz Szymura w to-
warzystwie zastępcy prezydenta 

Bielska-Białej Adama Ruśniaka 
oraz wiceprezesa zarządu Aqua 
SA Henryka Wysogląda.

Na oficjalnej części święto 
społeczności Rekordu się nie 
zakończyło. Widowiskową 
okazała się towarzyska po-
tyczka na boisku przy ulicy 
Startowej, jaką stoczyli bo-
haterowie wcześniejszej pre-
zentacji – piłkarze i futsaliści 
wsparci swoimi klubowymi 
koleżankami. Sympatycy dru-
żyn z Cygańskiego Lasu mieli 
również doskonałą sposobność 

do przeprowadzenia kuluaro-
wych rozmów ze sportowcami, 
wykonania pamiątkowych foto-
grafii i odebrania autografów.

Tak to nad wyraz efek-
townie i oryginalnie bielski 
klub wkroczył w nowy sezon 
2021/2022. – Formuła takiej 
prezentacji dobrze się spraw-
dziła i myślę, że będziemy 
chcieli ją kontynuować. Sys-
tematycznie i z powodzeniem 
organizujemy od lat „Dzień 
Piłkarza”, jest więc duża szan-
sa, że doczekamy się kolejnego 

sztandarowego wydarzenia dla 
całej społeczności Rekordu – 
mówi prezes Szymura.

Regularnie potwierdzają-
cej w ostatnich latach miano 
najlepszej w Polsce drużynie 
futsalowej postawiony został 
na zbliżający się sezon cel nie 
tylko zgarnięcia mistrzostwa 
i krajowego pucharu, ale tak-
że zaistnienia w rozgrywkach 
europejskich. – Po dokona-
nych zmianach w składzie, 
a przypomnę, że pozyskaliśmy 
reprezentantów Polski oraz 

jednego z liderów kadry Serbii, 
zespół ma ku temu potencjał. 
Będziemy więc wyczekiwać 
dobrych występów i realizacji 
ambitnych założeń pod okiem 
nowego trenera – uważa Ja-
nusz Szymura.

Sezon na III-ligowym pu-
łapie od dwóch zwycięskich 
meczów rozpoczęli piłkarze. 
I patrząc na ich postawę nie 
jest wykluczone, że będą na-
leżeć do grona czołowych ekip 
w stawce. Z kolei debiutują-
ce na najwyższym szczeblu 

zmagań piłkarki czeka batalia 
o utrzymanie w Ekstralidze, 
która wymagać będzie od dru-
żyny wspięcia się na wyżyny 
możliwości. – Nasi wycho-
wankowie w poszczególnych 
zespołach odgrywają ważne 
role. Niezmiennie jest to dla 
nas jeden z najistotniejszych 
elementów funkcjonowania 
klubu. Wszystkie mecze 
Rekordu niewątpliwie będą 
ciekawe i warto przy Starto-
wej bywać – zachęca sternik 
bielskiego klubu. (Man)
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