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Letnie zabawy najmłodszych
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Edukacja o kluczowym znaczeniu
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Sezon prac remontowych
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Bogata i zróżnicowana oferta wydarzeń odbywa-
jących się w regionie sprawia, że mieszkańcy mają 
w czym wybierać. Znaczna część imprez plenero-
wych wprawdzie już za nami, ale niektóre – w tym 
doroczne Święto Powiatu Bielskiego – zwiastują 
nie lada atrakcje. Po pandemicznych doświad-
czeniach to przede wszystkim jednak doskonała 
okazja do spotkań.
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Problemów coraz więcej
Cała Polska żyje wielkim 

zatruciem Odry. Na naszych 
oczach rozgrywa się naj-
większa katastrofa ekologicz-
na w historii. Padają zarzuty 
o bezczynność władz państwo-
wych i spółki Wody Polskie. 
Walka z czasem i problema-
mi trwa, ale pojawiają się py-
tania, czy sytuacja na Odrze 
może mieć wpływ na inne re-
giony Polski. Czy mieszkańcy 
naszego regionu mają powo-
dy do obaw? O tym wszystkim 
i nie tylko rozmawiamy z Poseł 
Małgorzatą Pępek.

Sprawa zatrucia Odry od 
ponad trzech tygodni bul-
wersuje opinię publiczną. 
Obawy dotyczą również 
Podbeskidzia, zważywszy 
na bliską odległość Kanału 
Gliwickiego. Czy mieszkań-
cy mogą w takim wypadku 
czuć się bezpiecznie?
M a ł g o r z ata  P ę P e k ,  p o s e ł 
Platformy obywatelskiej: Rze-
czywiście, podwyższone 
wartości rtęci wystąpiły w 
Kanale Gliwickim. To zo-
stało potwierdzone stosow-
nymi badaniami, choć przed 
ich ogłoszeniem wicemini-

ster Klimatu i Środowiska 
Jacek Ozdoba informacje o 
rtęci w Odrze nazywał „fake 
newsem”. Jednak nasz region 
prawie w całości leży na te-
renie dorzecza Wisły. W tej 
sytuacji nie ma możliwości, 
aby to, co się dzieje na Od-
rze, miało wpływ na jakość 
wód na naszym terenie.

W całej sprawie należy 
zwrócić uwagę na fakt, że sy-
tuacja, do której doprowadzo-
no, i sposób reakcji instytucji 
pokazuje, że stworzony przez 
obecny rząd system kontroli 
jakości środowiska, prewencji, 
ostrzegania w przypadku awa-
rii i skażenia rzeki kompletnie 
nie działa.

Państwowe Gospodarstwo 
Wodne „Wody Polskie” jest 
obecnie na ustach całej Pol-
ski przez spóźnioną reakcję 
na katastrofę, z którą mamy 
obecnie do czynienia. Jego 
szef w ubiegłym tygodniu 
stracił stanowisko.

Problem z tą instytucją po-
lega na tym, że rząd postawił 
sobie za cel centralizację zarzą-
dzania gospodarką wodną. Mia-
ła być silna władza w jednym 

ręku, jest moloch z ogromny-
mi problemami i przechowalnia 
partyjnych nominatów. Efekty 
tego widzimy również w na-
szym regionie, gdzie liczą się 
nie odpowiednie kompetencje 
i doświadczenie a legityma-
cja PiS. Gdy prawdziwy kry-
zys przyszedł, okazało się, że 
Wody Polskie sobie zupełnie 
z nim nie radzą. A powołanie 
zarządzanego centralnie tworu 
tylko pogłębiło chaos.

Co jest tego powodem?
Od samego początku prac 

nad PGW Wody Polskie 
w 2018 r. zwracaliśmy uwa-
gę, że nie da się zarządzać 
regionalnymi zbiornikami 
wodnymi z poziomu War-
szawy. Miażdżący dla tej 
instytucji raport Najwyższej 
Izby Kontroli jest tego najlep-
szym dowodem. Zarzucono, 
że działa bez wystarczających 
środków finansowych, bez 
dostatecznej liczby wykwa-
lifikowanych pracowników, 
bez właściwej koordynacji 
procesu przejmowania za-
dań i majątku od samorzą-
dów. Nie mówiąc o licznych 
zaniedbaniach w zarządza-

niu. Kontrola wykazała też, 
że nawet sprawozdania Wód 
Polskich są zwyczajnie nie-
wiarygodne.

Jak to się przekłada na dzia-
łalność tej instytucji w na-
szym regionie?

Często docierają do nas 
sygnały o niekompetencji jej 
przedstawicieli, ostatni zale-
dwie sprzed dwóch tygodni, 
gdzie pracownicy Wód Pol-
skich zaczęli odławiać ryby 
z Żylicy bez posiadania wy-
maganych pozwoleń. Tyl-
ko dzięki Społecznej Straży 
Rybackiej, która była w tym 
czasie na miejscu, udało się 
wstrzymać proceder i wypu-
ścić je z powrotem do wody. 
Cz łonkowie  SSR na  co 
dzień ścigają kłusowników 
i nieetycznych wędkarzy, ale 
w tym wypadku przyłapano 
osoby, które powinny świecić 
przykładem. To się w głowie 
nie mieści.

Pani jako Poseł na Sejm z na-
szego regionu również podej-
muje interwencje w związku 
z tego rodzaju przypadkami?

Nie wyobrażam sobie, 
żeby mogło być inaczej. Na 
zgłaszane przez mieszkań-
ców problemy staram się 

skutecznie reagować. I tak 
w ostatnim czasie podjęłam 
interwencje i złożyłam in-
terpelacje dotyczące m.in. 
zmian w zakresie korzystania 
z obwodów rybackich i ama-
torskiego połowu ryb, zanie-
czyszczeń przedostających 
się kanałem melioracyjnym 
do Soły, a także niebezpiecz-
nych płyt eternitowych zale-
gających przy korycie tej 
rzeki od 2019 r. Okazało się, 
że Wody Polskie mimo wie-
dzy i zgłoszeń od mieszkań-
ców nic z tym nie zrobiły. 
Dlatego domagam się wyja-

śnień oraz pilnego usunięcia 
zaistniałych problemów.

W tym miejscu nie sposób 
nie wspomnieć o osobach 
zrzeszonych w Społecznych 
Strażach Rybackich i Polskim 
Związku Wędkarskim, jakie 
wykonują ogromną pracę na 
rzecz ochrony wód w naszym 
regionie, często lepiej niż 
wspomniane Wody Polskie, 
które do tego zostały powo-
łane. Gdyby w tej instytucji 
znajdowali się tylko eksper-
ci, a nie poplecznicy PiS, 
być może udałoby się urato-
wać Odrę.

Smaki 
karPia  
w kaniowie

Po raz dwudziesty w Kanio-
wie zorganizowano Święto Kar-
pia Polskiego. Oprócz dobrej 
zabawy nie mogło oczywiście 
zabraknąć również przysma-
ków z królem polskich stawów 
w roli głównej.

Po pandemicznej przerwie świę-
to powróciło z jeszcze smaczniej-
szym karpiem królewskim – rybą 
ściśle związaną z tym miejscem. To 
tu pielęgnuje się dziedzictwo ho-
dowcy i innowatora Adolfa Gascha. 
– Choć od eksperymentów w go-
spodarstwie stawowym z siedzibą 
w kaniowskim dworze minęło po-
nad sto lat, karpie galicyjskie wciąż 
są hodowane, ulepszane, a przede 
wszystkim spożywane i to nie tyl-
ko w okresie Bożego Narodzenia – 
mówi wójt gminy Bestwina Artur 
Beniowski. Już za czasów Gascha 
cieszyły się uznaniem w Niem-
czech, we Włoszech i w Stanach 
Zjednoczonych, a Kaniów szczy-
cił się renomą ośrodka wzorowego. 
Nie inaczej jest obecnie, to przecież 

najpiękniejsza wieś w wojewódz-
twie śląskim.

Goście imprezy mogli wy-
bierać spośród kilku stoisk ga-
stronomicznych. Największym 
powodzeniem cieszył się rzecz 
jasna kaniowski karp. Dla dzie-
ci przewidziano dmuchane atrak-
cje, miłośnicy książek skorzystali 
z kiermaszu zorganizowanego 
przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną – dochód przeznaczono 
na rzecz Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z Sercem na Dłoni”. Na przekór 
padającemu deszczowi, mocnym 
uderzeniem rozgrzał publiczność 
czechowicki zespół Rocker Soul. 
Wystąpili też artyści z Disco Polo 
Show i znanego zespołu Puls Mu-
sic, a także kabaret OT.TO.

Z okazji święta Stowarzysze-
nie Wędkarskie „Kaniowski Karp 

Królewski” im. A. Gascha zorgani-
zowało zawody wędkarskie, w któ-
rych udział wzięło 74 zawodników. 
Władze Stowarzyszenia postanowi-
ły również nagrodzić zasłużonych 
hodowców, tych, którzy przez lata 
prowadzili w Kaniowie czterohek-
tarowe gospodarstwo rybackie. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że po 
drugiej wojnie światowej, na sku-
tek reformy rolnej, stawy będące 
kolebką karpia polskiego w Kanio-
wie zostały osuszone i rozparcelo-
wane. Pozostał jedynie niewielki 
fragment, na którym prowadzo-
no jeszcze hodowlę, zakończoną 
w 2020 r.

Wraz z wędkarzami „Święto 
Karpia” współorganizuje Gminny 
Ośrodek Kultury w Bestwinie. Pa-
tronat honorowy objęli wójt gminy 
Bestwina Artur Beniowski i staro-
sta bielski Andrzej Płonka. (UgB)

AktuAlności

kadry

z Prac PoSelSkich

zapraszam do biur poselskich w Żywcu przy ul. rynek 21 (tel. 33 861 
00 33) i Bielsku-Białej przy ul. 11 listopada 7 (tel. 513 010 737), w któ-
rych udzielane są również bezpłatne porady prawne dla wszystkich 
zainteresowanych. zarówno ja, jak i moi współpracownicy jesteśmy 
do Państwa dyspozycji.

Poseł Małgorzata Pępek nale-
ży do grona najbardziej pra-
cowitych parlamentarzystów 
w Polsce. W obecnej kadencji 
Sejmu wystąpiła z mównicy 
236 razy, plasując się na 9. 
miejscu wśród wszystkich 460 
posłów i złożyła już ponad 460 
interpelacji. Wiele z nich doty-
ka problemów, z jakimi bory-
kają się mieszkańcy naszego 
regionu.

oprócz dobrej zabawy nie mogło oczywiście zabraknąć również przysmaków z 
królem polskich stawów w roli głównej.
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JUStyna ISkrzycka,
podwójna medalistka  
european championships Munich 2022

Justyna Iskrzycka wywalczyła dwa 
srebrne medale podczas zakończonych 
właśnie Mistrzostw Europy w kajakarstwie 
w Monachium. Mieszkanka Dankowic 
w gminie Wilamowice karierę sportową 
rozpoczęła w Górniku Czechowice-Dzie-
dzice, gdzie jej trenerem był Edward 
Apel, następnie została zawodniczką AZS 
AWF Katowice.

„Mistrzostwa Europy za nami, a co za 
tym idzie sezon zakończony i to z przy-

tupem” – napisała zawodniczka na swoim 
Instagramie. Do worka medali polskiej 
ekipy Justyna Iskrzycka dołożyła dwa sre-
bra. Pierwsze zdobyła w parze z Katarzy-
ną Kołodziejczyk (K2) na 1000 m, drugi 
wywalczyła indywidualnie (K1) również 
na tym samym dystansie.

Przypomnijmy, dokładnie rok temu 
na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 
w K4 na dystansie 500 m wraz z Anną 
Puławską, Karoliną Nają i Heleną Wi-
śniewską wywalczyła brązowy me-
dal, sięgając tym samym po 13. krążek 
dla Polski.

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

z Prac PoSelSkich

w obronie SzPitala i Pacjentów
– Dalsze ograniczanie dzia-
łalności w dostępie do izby 
przyjęć Beskidzkiego Cen-
trum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego w Bielsku-Białej 
to poważny problem. Pełną 
odpowiedzialność ponoszą 
włodarze miasta, a co naj-
gorsze takie podstępowanie 
może odbić się bardzo ne-
gatywnie na mieszkańcach 
całego naszego regionu – 
przestrzega poseł Przemy-
sław Drabek.

Jeszcze jako radny Przemy-
sław Drabek zwracał uwagę 
na stopniowe umniejszanie 
znaczenia Beskidzkiego Cen-
trum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej, placówki 
powstałej przed laty z połą-
czenia dwóch szpitali funk-
cjonujących na terenie miasta. 
Problem ten nie został roz-
wiązany, a kolejne działania 
zmierzają w kierunku ogra-
niczenia udzielania pomocy 
dla tych osób, które zgłasza-
ją się na izbę przyjęć w na-
głych przypadkach.

Podobne stanowisko, da-
jące wyraz zaniepokojeniu 

rozwojem sytuacji, przedsta-
wiła już po raz kolejny Rada 
Społeczna Szpitala Woje-
wódzkiego w Bielsku-Białej. 
To szerokie grono osób, tak-
że specjalistów lekarzy, któ-

rzy podkreślają istotną rolę 
oddziału chirurgii ogólnej 
Beskidzkiego Centrum On-
kologii – Szpitala Miejskie-
go w zapewnianiu sprawnej 
opieki medycznej dla miesz-

kańców Bielska i regionu. 
Pacjenci coraz częściej odsy-
łani są do Szpitala Wojewódz-
kiego, który nie jest w stanie 
obsłużyć wszystkich osób 
potrzebujących doraźnej po-
mocy. Rada szczególnie wska-
zuje na to, że oddział chirurgii 
ogólnej i naczyniowej tej pla-
cówki i tak już każdego dnia 
obłożony jest ponad rzeczywi-
ste możliwości. Przepełnione 
są poza tym również inne od-
działy.

Rada, której poseł Przemy-
sław Drabek także jest człon-
kiem, zaapelowała stanowczo 
do Prezydenta Miasta jako or-
ganu prowadzącego dla Be-
skidzkiego Centrum Onkologii 
– Szpitala Miejskiego o podję-
cie szybkich i zdecydowanych 
działań, zmierzających final-
nie do przywrócenia pierwot-
nej funkcji oddziału chirurgii 
ogólnej. – Decyzje o tym, ja-
kie usługi medyczne będą wy-
konywane w danej placówce 
nie powinny być podykto-
wane wyłącznie rachunkiem 
ekonomicznym, a faktycznymi 
potrzebami zdrowotnymi lo-
kalnej społeczności – czytamy 
w oświadczeniu.

Jak przyznaje poseł Dra-
bek, oddział realizujący pro-
cedury z przedmiotowego 
zakresu powinien funkcjono-
wać w każdym szpitalu o za-
sięgu powiatowym. I właśnie 
na placówce o lokalnym wy-
miarze spoczywa obowiązek 
podstawowego zabezpie-
czenia zdrowotnego miesz-
kańców. Dodaje, że Szpital 
Wojewódzki z założenia po-
winien koncentrować swo-
ją działalność na leczeniu 
wysokospecjalistycznym, 

na które przecież zapotrze-
bowanie w służbie zdrowia 
jest w różnych dziedzinach 
ogromne. W przypadku Be-
skidzkiego Centrum Onko-
logii – Szpitala Miejskiego 
bardzo dobrze na przestrze-
ni lat rozwinęła się działal-
ność onkologiczna, co jednak 
w żadnej mierze nie powin-
no stanowić równocześnie 
zagrożenia w powszechnym 
dostępie do podstawowego 
zakresu świadczeń medycz-
nych. (reD)

PrzeMySłaW DraBek,
poseł Prawa i Sprawiedliwości:

Problem, który od dawna z niepo-
kojem obserwujemy w Beskidz-
kim centrum onkologii – Szpi-
talu Miejskim, wymaga bardzo 
pilnego rozwiązania. tymczasem 
trudny do zrozumienia kierunek, 
obrany przed laty, jest przez obec-
ne władze miasta kontynuowany. 
każdy mieszkaniec ma pełne pra-
wo dostępu do opieki zdrowotnej 
na podstawowym poziomie w ra-
zie wystąpienia jakiegoś nagłego 
przypadku czy urazu.
Istnieją niestety uzasadnione 
obawy, że ograniczana działal-
ność izby przyjęć i chirurgii ogól-
nej przerodzi się w ich całkowitą 

likwidację, a Szpital Miejski 
przestanie wówczas istnieć. Do 
tego nie można dopuścić. odby-
łoby się to z wyraźną szkodą dla 
mieszkańców Bielska-Białej, ale 
też gmin powiatu bielskiego.
Przenoszenie wszystkich pacjen-
tów do Szpitala Wojewódzkiego 
jest błędnym postępowaniem, 
doprowadzającym do powstawa-
nia dużych kolejek, a tym samym 
dodatkowego obciążania służby 
zdrowia i w sposób naturalny po-
garszania jakości opieki. apel do 
prezydenta o reakcję, zmianę do-
tychczasowej strategii i określenie 
kierunków rozwoju podległego mu 
szpitala, płynący również bezpo-
średnio ze środowiska lekarskiego, 
ma więc swoje uzasadnienie.

zaProSzenie na święto Powiatu
Będą nowości i sprawdzone 
wydarzenia. W ostatni week-
end wakacji – 27 i 28 sierpnia 
Powiat Bielski zaprasza na 
swoje święto.

Przy okazji Święta Powia-
tu Bielskiego obchodzone będą 
46. Dni Czechowic-Dziedzic. 
– Co roku spotykamy się w in-
nej gminie w naszym powiecie. 
Tym razem będziemy święto-
wać w Parku Miejskim „Lasek” 
w Czechowicach-Dziedzicach. 
Trudny i niepewny czas, w któ-
rym przyszło nam żyć, uświa-
damia, jak ważne są spotkania 
z drugim człowiekiem – mówi 
starosta bielski Andrzej Płonka, 
zapraszając na wydarzenie.

Sobota będzie dniem re-
gionalnym, w którym Powiat 
będzie prezentować to, co ma 
najlepszego – kulinaria i rze-
miosło. – Nasz projekt „Kuli-
narne Dziedzictwo Pogranicza”, 
na który pozyskaliśmy dofi-
nansowanie, pozwala zapro-
sić 38 kół gospodyń wiejskich 
z naszego regionu oraz gości 
ze słowackiej Żyliny. Każde 
koło przygotuje 5 tradycyj-
nych potraw, w kategoriach: 
zupa, danie główne, nalewki, 
wypieki i produkt regionalny. 
Będzie konkurs, a mieszkańcy 
od godz. 14 będą mieli okazję 

spróbować prawie 200 potraw 
– mówi Magdalena Więzik, 
naczelnik Wydziału Promocji 
Powiatu, Kultury, Turystyki 
i Sportu w Starostwie Powiato-
wym w Bielsku-Białej.

Nowością będzie „Beskidz-
ki Jarmark Rzemiosła”. Będzie 
można wziąć udział w wypie-
kaniu chleba, a następnie spró-
bować wypieku, podejrzeć, jak 
powstają rzeźby z drewna czy 
koronki. Na scenie będzie ko-
lorowo od strojów ludowych. 
Od godz. 18 zrobi się bardziej 
rockowo, na co zaprasza Pan 
Szewc. Mocne brzmienia to tak-
że zespół Turbo, który pojawi 
się na scenie o 21. 

W niedzielę organizatorzy 
zapraszają już w samo południe 
na koncert „Gwiazdy i gwiaz-
deczki powiatu bielskiego”. 
Przez scenę przewijać będą się 
laureaci corocznych Powiato-
wych Spotkań Amatorskich 
Grup Artystycznych SAGA. 
W swoim żywiole zobaczymy 
Jakuba Rzepeckiego z Kóz, fi-
nalistę telewizyjnego progra-
mu „You can dance – Nowa 
Generacja”. Po najmłodszych 
i trochę starszych rodzimych 
talentach wystąpią uznane 
marki muzyczne, takie jak 
Czechowicki Teatr Muzyczny 
„Movimento”, Kraków Street 
Band czy Artur Andrus. (MF)

co roku Święto Powiatu Bielskiego staje się wielkim wydarzeniem kulinarnym.
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ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

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

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

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

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

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

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

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

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21

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

Skoczów, ul. Bielska 18

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

Sucha Beskidzka

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

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56

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

Skontaktuj Się z nami
osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy 
proszone są o kontakt z zarządem regionu Podbeskidzie nSzz „Solidarność” lub jego terenowymi oddziałami. 

co z emeryturami Stażowymi?
Niedawne stanowcze wypo-

wiedzi Piotra Dudy na temat 
emerytur stażowych sprawiły, że 
zamrożony w sejmie obywatel-
ski projekt znów stał się przed-
miotem debaty publicznej.

– Tu nikt nikomu nie robi 
łaski! – powiedział Piotr Duda 
w reakcji na wypowiedź Jaro-
sława Kaczyńskiego podczas 
spotkania z wyborcami w Koninie. Prezes PiS 
zapytany wówczas o emerytury stażowe odpo-
wiedział: – Ja rozumiem, że jest zniecierpli-
wienie, ale w tej sprawie będzie trzeba jeszcze 
trochę poczekać.

„Jako inicjator obywatelskiego projektu 
ustawy o «Emeryturach stażowych», którego 
pierwsze czytanie odbyło się 14 grudnia 2021 
r., wyrażam oburzenie z powodu mrożenia prac 
nad tą niezwykle ważną społecznie ustawą” – 
napisał niedługo później Piotr Duda do marsza-
łek Sejmu Elżbiety Witek.

Zamrożenie projektu zniecierpliwiło ostatnio 
nie tylko inicjatorów projektu z NSZZ „Solidar-
ność”. Już 6 lipca podczas posiedzenia sejmowej 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o jego 

losy zapytał poseł Rafał Adam-
czyk z Lewicy. – Wszyscy pyta-
ją o emerytury stażowe. Bardzo 
proszę o uzbrojenie się w cier-
pliwość, również z szacunku do 
seniorów – opowiadała wówczas 
przewodnicząca Komisji Urszu-
la Rusecka (PiS), nie dając jed-
nak odpowiedzi, kiedy projekt 
będzie rozpatrywany. Odpowie-

działa jedynie, że członkowie komisji dowiedzą 
się o tym w konstytucyjnym terminie. Dodała 
też: – Bardzo cieszy mnie dbałość o seniorów 
i o emerytury stażowe. Proszę wierzyć, że nam 
wszystkim zależy na wsparciu dla seniorów. 
Rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 r. – czyli 
od momentu, kiedy objął zarządzanie państwem 
– wspiera seniorów.

Przypomnijmy, pod obywatelskim projektem 
o emeryturach stażowych zebrano 235 tys. pod-
pisów. Przewiduje on, że prawo do emerytury 
stażowej miałyby kobiety po przepracowaniu 
35 lat okresów składkowych i nieskładkowych, 
a mężczyźni po 40 latach, pod warunkiem, że 
jej wysokość nie byłaby niższa od minimalnej 
emerytury. (www.tysol.pl)

Pielgrzymka  
ludzi Pracy

Zbliża się 40. Ogólnopolska Pielgrzym-
ka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Jak zawsze 
w trzecią sobotę i niedzielę września spotka-
my się w Częstochowie, aby modlić się u tro-
nu Jasnogórskiej Pani, dziękując za opiekę 
i prosząc o wsparcie. Jak zawsze przybędzie-
my tam z naszymi sztandarami, manifestując 
swoje przywiązanie do wiary i Kościoła. Swe 
zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu 
przesłał nam przewodniczący NSZZ „Soli-
darność”. Oto jego fragmenty:

Drodzy Przyjaciele!
Pielgrzymka ludzi pracy to duchowy 

testament naszego Patrona błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki, który zapoczątkował 
wrześniowe pielgrzymowanie w najczarniejszym 
okresie naszej historii, dając w zniewoleniu 
nadzieję i wewnętrzną wolność. Stąd hasło 
tegorocznej pielgrzymki: „Księże Jerzy – 
jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament”.

Serdecznie zapraszam w imieniu Komisji 
Krajowej do udziału w 40. Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę, która 

odbędzie się w dniach 17-18 września. Stańmy 
razem do wspólnej modlitwy, w której udział 
weźmie również Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda.

Szczęść Boże „Solidarności”

Przewodniczący Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność”

Piotr Duda 

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” organizuje wyjazd na niedzielną, 
główną część Pielgrzymki Ludzi Pracy na Ja-
sną Górę. Zapisy przyjmuje Andrzej Mady-
da pod tel. 506 194 978 do 9 września. Ilość 
miejsc ograniczona.

Przewodniczącemu „Solidarności” Regionu Podbeskidzie

MARKOWI BOGUSZOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
wraz z zapewnieniem o modlitewnej pamięci

składają
przyjaciele z podbeskidzkiej „Solidarności”

w rocznicę SierPnia
Zbliża się 42. Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidar-

ność”. Z tej okazji zapraszamy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych NSZZ 
„Solidarność” z Regionu Podbeskidzie oraz członków i sympatyków naszego związku do udziału 
w uroczystej mszy św. w intencji „Solidarności” i świata pracy. Zostanie ona odprawiona w nie-
dzielę 28 sierpnia o godz. 18.00 w bielskim kościele Trójcy Przenajświętszej (ul. Sobieskiego 10).

handel w niedziele?

domagamy Się 
kontroli PiP 

Handlowa „Solidarność” zwróciła się do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy o zwiększenie liczby 
kontroli w sklepach w zakresie przestrzegania 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. To 
reakcja na doniesienia o tym, że jedna z naj-
większych działających w Polsce sieci handlo-
wych chce otwierać w ten dzień część swoich 
sklepów. W ocenie związkowców taka sytuacja 
to rażące naruszenie prawa.

W wystąpieniu skierowanym do Głównej In-
spektor Pracy handlowa „Solidarność” zgłosiła 
również postulat, aby kontrole w poszczegól-
nych placówkach handlowych były przeprowa-
dzane wielokrotnie, w każdą kolejną niedzielę.

– Jednorazowe złamanie zapisów ustawy re-
gulującej handel w niedziele stanowi wykrocze-
nie. Jeżeli sytuacja się powtarza i prawo jest 
łamane w sposób uporczywy, mamy już do czy-
nienia z przestępstwem, za które grożą znacz-
nie bardziej dotkliwe kary finansowe, sięgające 
nawet 1 mln zł – tłumaczy Alfred Bujara, szef 
Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubez-
pieczeń NSZZ „Solidarność”. – Gdy kontrola 
jest jednorazowa, to właścicielowi sklepu po 

prostu opłaca się zapłacić 1-2 tys. zł kary i na-
dal łamać prawo.

Do niedawna wiele sieci handlowych otwie-
rało swoje sklepy w niedziele, powołując się na 
wyjątek w ustawie dotyczący placówek poczto-
wych. Sklepy oferowały swoim klientom usłu-
gę nadawania i odbioru przesyłek i pod tym 
pretekstem prowadziły działalność handlową 
w niedziele. W lutym zaczęła obowiązywać no-
welizacja przepisów, która ukróciła tę praktykę. 
Sklepy, które próbują handlować w niedziele, 
wykorzystują artykuł ustawy, który wyłącza 
spod zakazu handlu właśnie „placówki han-
dlowe w zakładach prowadzących działalność 
w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki 
i wypoczynku”. Takie przypadki mieliśmy też 
na naszym terenie.

ogólnoPolSki rajd „Solidarności”
Przypominamy, że w sobotę 3 września 
odbędzie się kolejna edycja Ogólnopol-
skiego Rajdu Górskiego „Solidarności”. 
Tym razem będziemy wędrować na Stożek 
w Beskidzie Śląskim. Do schroniska, któ-
re znajduje się na granicy polsko-czeskiej, 
można dojść z Ustronia, Wisły czy Istebnej.

Na górze spotkamy się o godz. 12.00 i roz-
poczniemy mszą św. dla związkowców i ich ro-
dzin. Po mszy będzie można zjeść obiad, a rajd 
zakończymy quizem dotyczącym miejsca naszej 
tegorocznej wędrówki.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ufundo-
wała specjalny puchar dla organizacji związkowej 
najliczniej reprezentowanej podczas rajdu. Nato-
miast Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” przyzna puchar osobie, która zdobędzie 
pierwsze miejsce w konkursie wiedzy turystycznej. 
Ponadto każdy uczestnik otrzyma specjalną odzna-
kę rajdową. Czasu jest niewiele: zapisy i wpłaty 
na rajd przyjmujemy do 29 sierpnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
u przewodniczących organizacji związkowych 
NSZZ „Solidarność” lub w Zarządzie Regio-
nu Podbeskidzie.



42 lata temu na PodbeSkidziu (c.d.)

Strajk w bielSkiej beFie 
W poprzednim numerze „Solidarności Podbeskidzia” w ar-
tykule „Gorące lato’80” pisaliśmy o robotniczych protestach, 
masówkach i wiecach w sierpniu 1980 roku w podbeskidz-
kich zakładach pracy. Dziś przypomnijmy nieco dokładniej 
jeden z tamtych protestów – w Bielskiej Fabryce Armatury 
„Befa”. Oddajmy głos jednemu z najważniejszych uczest-
ników tamtego strajku – Wiesławowi Wróblowi, wówczas 
frezerowi z 23-letnim stażem pracy z oddziału narzędziowni 
tego zakładu.

W połowie sierpnia 1980 roku byłem na urlopie. Miałem spo-
ro czasu, więc nasłuchiwałem w Radio Wolna Europa wieści 
z Wybrzeża. Słyszałem o 21 postulatach i o poparciu z coraz to 
nowych zakładów i miast. Myślałem, kiedy ruszy Bielsko... Po 
urlopie, w czwartek 21 sierpnia, wróciłem do pracy. Zacząłem 
rozmawiać z zaufanymi kolegami. Pracowałem w Befie już 23 
lata, więc znałem sporo ludzi. Wiedziałem, że jakakolwiek akcja 
może się udać wyłącznie wtedy, gdy uzyska poparcie pracowni-
ków największych wydziałów: mechanicznego i odlewni. Szu-
kałem znajomych, mówiłem im: „Trzeba poprzeć Gdańsk. Jak 
długo będziemy siedzieć cicho i obrywać po d...?”. Te rozmowy 
były prowadzone w konspiracji, często nawet w ubikacjach czy 
pod prysznicami. W końcu udało się znaleźć ludzi, zdecydowa-
nych pomóc. To był Marian Wandyga z odlewni i Jan Radczuk, 
tokarz z wydziału mechanicznego.

Gdzieś na dwa dni przed planowaną akcją spisałem postula-
ty. Najpierw to było 21 gdańskich postulatów, a poniżej jeszcze 
nasze, zakładowe, dotyczące między innymi spraw płacowych, 
sposobu rozdziału premii, dodatków za nocne zmiany, a także 
kwestii socjalnych, nawet – pamiętam – zup regeneracyjnych. Po-
ruszyłem też sprawę kiepskiej obsady stanowisk kierowniczych. 
Trafiali tam ludzie z nomenklatury, żadni fachowcy. Dyskusje 
nad tymi postulatami trwały długo. Znajomi czytali je, przycho-
dząc w pojedynkę pod prysznice. Akceptowali to, co napisałem. 
To było w poniedziałek 25 sierpnia. Zapadła decyzja, że na na-
stępny dzień ruszamy.

To był wtorek 26 sierpnia. O 9.00 na przerwie śniadaniowej 
na hali wydziału mechanicznego mój kolega, Henryk Holisz 
z narzędziowni, puścił syrenę zakładową. Zaczęli też nadchodzić 
powiadomieni ludzie z odlewni. Już wcześniej ustaliliśmy, że na 
tym ostatnim wydziale zapewnimy utrzymanie pieców, by nie 
powodować gigantycznych strat. Pojawiali się też ludzie z innych 
oddziałów, nawet pierwsi pracownicy z biurowca. Przedstawi-
łem spisane postulaty, przyjęte przez załogę. Potem wybraliśmy 
11-osobowy Komitet Pracowniczy, który miał prowadzić roz-
mowy z dyrekcją. Wtedy, gotowi, zażądaliśmy przyjścia dyrek-
tora. Ociągał się, kombinował. Chyba czekał na wytyczne lub 
pomoc z zewnątrz. W końcu, gdzieś po pół godzinie, przyszedł 
w towarzystwie sekretarza POP i przewodniczącego związku 
zawodowego CRZZ oraz dwóch nieznanych mi osób. Zapewne 
byli to esbecy. W tym czasie zebrało się już około pół tysiąca 
ludzi. Czuliśmy ich poparcie. Dyrektor Marian Wejwoda zro-
zumiał, że tak łatwo się to nie skończy. Próbował nas jeszcze 
zmiękczyć, mówiąc o napiętych planach, o zamówieniach. Nie 
wytrzymałem i powiedziałem mu: „Zaprosiliśmy pana, by pan 
nas słuchał, a nie wygłaszał pogadanki”. Wtedy dyrektor zaprosił 
nas do swego gabinetu.

Początkowo próbował nas straszyć konsekwencjami i strata-
mi, jakie może przynieść strajk. Potem zaczął prosić. Powiedział: 

„Panie Wieśku, przecież pan wie, że mam dyrektywy, wytyczne. 
Ja tu nie decyduję...”. Pamiętam też, że gdy czytałem mu naszą 
odezwę z poparciem dla Gdańska, zaczynającą się od słów: „My, 
robotnicy Bielskiej Fabryki Armatur Befa...”, dyrektor od razu mi 
wytknął, że dzielę załogę na robotników i resztę. Słuszna uwaga 
– zmieniłem początek na „My, pracownicy...”.

W tym czasie w zakładzie praktycznie nikt nie pracował. Lu-
dzie czekali na efekty rozmów. Potem skończyła się pierwsza 
zmiana, więc wyszli z zakładu. Na drugiej zmianie też praktycz-
nie nie było żadnej roboty. Ludzie zbierali się w grupki, rozma-
wiali. Po wyjściu od dyrektora jeden z pracowników powiedział 
mi, żebym się pilnował, bo już pytało o mnie jakichś dwóch nie-
znanych mężczyzn. Wyszedłem z zakładu chyłkiem, nie przez 
portiernię. Opłotkami dotarłem do domu, wziąłem córkę i do 
nocy siedziałem z nią u mojej mamy. Na drugi dzień w robocie 
zrozumiałem, że żadnej kontynuacji naszego protestu nie będzie. 
Majstrowie pilnowali mnie na każdym kroku, ktoś postraszył 
nawet dyscyplinarką.

Nie przerywając pracy zaczęliśmy zbierać podpisy pod na-
szymi postulatami. W tym skutecznie wsparli nas ludzie z biu-
rowca, przede wszystkim Kazimierz Stawowczyk i Michalina 
Kulpa (potem, już w stanie wojennym, mszczono się na nich za 
to poparcie). W ciągu kilku dni mieliśmy podpisy sześćdziesięciu 
procent załogi! Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych zmieni-
liśmy naszą nazwę z Komitetu Pracowniczego na Tymczasową 
Komisję Założycielską Wolnych Niezależnych Związków Za-
wodowych. Nazwa „Solidarność” pojawiła się po 18 września. 
Jeszcze zanim zaczęliśmy oficjalne zapisy do naszych związków, 
to w rozmowach z dyrekcją zażądaliśmy, aby pracownikom, któ-
rzy podpisali się na listach, popierających nasze działanie, nie 
ściągać składek na stare związki zawodowe, skupione w CRZZ.

Potem do „Solidarności” zapisała się niemal cała załoga, na-
wet... dyrektor naczelny Wejwoda. A w tamtym czasie w Befie 
pracowało około 1 600 osób! Wybory odbyły się 14 listopada 
1980 roku. Zdobyłem niemal 100-procentowe poparcie i zostałem 
przewodniczącym Komisji Zakładowej. Moim zastępcą został 
Julian Pichur, a sekretarzem Michalina Kulpa.

Wspomnienia Wiesława Wróbla zostały spisane w ramach 
projektu Instytutu Pamięci Narodowej „»Solidarność« i opór 
społeczny 1956–1989”.

lato 1980 roku na PodbeSkidziu

kalendarium ProteStów
Zbliża się 42. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych 
i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego „Solidarność”. Czas płynie nieubłaganie, ludzka pamięć 
jest zawodna, więc warto przypomnieć, jak wyglądało gorą-
ce lato 1980 roku na Podbeskidziu. A działo się tu całkiem 
sporo…. Przed miesiącem opisaliśmy szerzej te wydarzenia, 
dziś – w telegraficznym skrócie – kalendarium tamtego czasu.

ŚroDa 16 lIPca 1980 rokU  – czterogodzinny strajk ekonomiczny na 
Wydziale Montażu Syreny w bielskim zakładzie Fabryki Samo-
chodów Małolitrażowych. W następnych tygodniach w tym za-
kładzie dochodziło jeszcze kilkakrotnie do niewielkich strajków.
PIątek 1 SIerPnIa 1980 rokU – kilkugodzinny strajk kilkudzie-
sięciu pracowników Zakładów Elektromaszynowych Celma w 
Cieszynie.
PIątek 8 SIerPnIa 1980 rokU – kilkugodzinny, socjalny strajk w 
bielskim „Lenko”; wśród załogi Wojewódzkiego Przedsiębior-
stwa Komunikacji w Bielsku-Białej początek zbierania podpisów 
pod socjalnymi postulatami załogi.
PonIeDzIałek 11 SIerPnIa 1980 rokU – trzygodzinny strajk eko-
nomiczny na oddziale kół zębatych Bielskiej Fabryki Maszyn 
Włókienniczych „Befama”.
ŚroDa 13 SIerPnIa 1980 rokU – w Bielsku-Białej Roman Walczak, 
kierowca Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, prze-
kazuje dyrekcji listę postulatów z podpisami ponad 150 pracow-
ników zakładu.
PonIeDzIałek 25 SIerPnIa 1980 rokU – masówka w bielskiej Fabry-
ce Aparatów Elektrycznych „Apena”, której uczestnicy wspierają 
postulaty strajkujących zakładów Wybrzeża.
Wtorek 26 SIerPnIa 1980 rokU – jednodniowy 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 – początek strajków w bielskich 
zakładach – Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS), 
drugim oddziale Transbudu, Befamie, na pierwszych wydzia-
łach Fabryki Samochodów Małolitrażowych oraz w PKS i MPK 
w Oświęcimiu, a także w Fabryce Wtryskarek w Wadowicach 
oraz w Andrychowskiej Fabryce Maszyn i Wytwórni Silników 
Wysokoprężnych w Andrychowie. W wielu innych zakładach 
odbywają się spontaniczne masówki załóg, w trakcie których 
formułowane są postulaty pod adresem dyrekcji oraz wyrazy 
solidarności z Gdańskiem.
PIątek 29 SIerPnIa 1980 rokU – rozpoczyna się solidarnościowy 
strajk w bielskiej FSM, w MPK i PKS w Żywcu, w oddziałach 
towarowych PKS w Oświęcimiu i Kętach, w żywieckim Transbu-
dzie, a także w cieszyńskim oddziale PKS. Warunkowo zawiesza 
swój strajk załoga Befamy.
SoBota 30 SIerPnIa 1980 rokU – na Podbeskidziu kończą się strajki 
oświęcimskiego oddziału towarowego PKS, żywieckiego PKS, 
MPK i Transbudu, wadowickiej Fabryki Wtryskarek. Trwają 
solidarnościowe strajki w oddziale towarowym PKS w Kętach, 
w bielskich zakładach FSM, Transbud, PKS i MPK oraz cie-
szyńskim PKS-ie.
nIeDzIela 31 SIerPnIa 1980 rokU – kończy się strajk bielskiej za-
łogi WPK.
WrzeSIeń 1980 rokU – w pierwszych dniach miesiąca dochodzi do 
krótkich strajków m.in. w skoczowskich zakładach FSM: Kuźni i 
Odlewni, 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.

gość zza oceanu
Na początku sierpnia siedzibę podbeskidzkiej „Solidarności” 
odwiedził gość zza oceanu – Janusz Warchałowski, dawny 
działacz „Solidarności” w Miejskim Zakładzie Komunika-
cyjnym w Bielsku-Białej, internowany po wprowadzeniu 
stanu wojennego.

W sierpniu 1980 roku Janusz Warchałowski był jednym z or-
ganizatorów strajku solidarnościowego w MPK, odpowiadał 
wówczas m.in. za organizację ochrony przedsiębiorstwa. Póź-
niej włączył się w organizację struktur „Solidarności” zarówno 
w MPK, jak i innych zakładach na terenie województwa biel-
skiego. Tak jego działalność oceniali funkcjonariusze służby 
bezpieczeństwa: „Dał się poznać jako jeden z aktywniejszych 
członków związku, reprezentujący postawę skrajnie wrogą wobec 
przyjętej przez PZPR i rząd linii polityczno-gospodarczej odno-
wy kraju”. Nic dziwnego, że został internowany w pierwszą noc 
stanu wojennego. W obozach internowania – w Jastrzębiu-Sze-
rokiej i Nowym Łupkowie – siedział do końca kwietnia 1982 r. 
Rok później wraz z żoną Grażyną zdecydował się na emigrację. 
Do dziś mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Podczas pobytu w siedzibie Zarządu Regionu Janusz War-
chałowski przekazał na ręce wiceprzewodniczących Andrzeja 
Madydy i Stanisława Sołtysika cenną pamiątkę z obozu interno-
wanych – ręcznie zdobioną więzienną bluzę. „Z przodu widać, 
jak z jaja, umieszczonego w generalskiej czapce, wykluwa się 
wrona – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Krople krwi 
symbolizują górników z kopalni Wujek, zamordowanych 16 
grudnia 1981 roku przez ZOMO. Z tyłu mamy rysunek, który 
można opisać tak: Solidarność za kratami, a wiktoria – zwy-
cięstwo przed nami” – tłumaczy Janusz Warchałowski bogatą 
symbolikę własnoręcznie wykonanych rysunków. Dodaje, że 
numer internowanego 6/81 to numer jego decyzji o internowaniu.

Bluza będzie prezentowana w siedzibie podbeskidzkiej „So-
lidarności” obok innych związkowych pamiątek.

Działacze podbeskidzkiej „Solidarności” w 1980 roku – pośrodku Wiesław 
Wróbel z Befy, obok Patrycjusz kosmowski z MPk (na zdjęciu z prawej)  
i kazimierz Szmigiel z FSM. 
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poWiAt bielski

moSt bardzo Potrzebny
Ogłoszono drugi przetarg na rozbiórkę mostu na rzece Sole w Porąbce i budowę nowej przeprawy. 

Właśnie mija termin składania ofert.

Pierwszy przetarg został 
unieważniony pod koniec mi-
nionego roku, gdyż wszystkie 
oferty znacznie przewyższały 
kosztorys inwestycji. Przypo-
mnijmy, Powiat Bielski pozy-
skał wcześniej dofinansowanie 
na rozbiórkę starego mostu 
i budowę nowego z Rządowe-
go Funduszu Dróg – 23,2 mln 
zł. Dokumentacja przedsię-
wzięcia została wsparta finan-
sowo z rządowego programu 
„Mosty dla regionów”.

Przetarg przypadł jednak 
na okres skokowo zwiększa-
jącej się inflacji. – Najniższa 
oferta była prawie o 20 mln 
wyższa od zaktualizowanego 
kosztorysu! Trzeba było więc 
szukać dodatkowych pieniędzy 
– wyjaśnia starosta bielski An-
drzej Płonka. Aby inwestycja 
miała realne finansowanie, po-
zyskał na most dodatkowe 15 
mln zł z rządowego programu 
Polski Ład. – Mam nadzieję, 
że to wystarczy, bo ceny sta-

li mocno ostatnio spadły, co 
jest dla nas dobrą wiadomo-
ścią – mówi starosta bielski 
Andrzej Płonka.

Obecny most w Porąbce ma 
nietrwałą konstrukcję, bowiem 
powstał przed kilkudziesięciu 
laty po jednej z powodzi, dość 

częstych na tym odcinku Soły. 
Zbudowali go żołnierze jako 
tymczasową przeprawę mającą 
doraźnie ułatwić życie miesz-
kańcom Porąbki. Od samego 
początku były plany, aby jak 
najszybciej go zastąpić trwa-
łą konstrukcją, która oprze 

się wielkim powodziom. Co 
ciekawe, ten prowizoryczny 
most przetrwał powódź stule-
cia w 1997 r. i także późniejsze 
nawałnice. Ale jest w opłaka-
nym stanie technicznym, od 
dawna obowiązują na nim 
ograniczenia tonażu, nie mó-

wiąc o tym, że jego niewielka 
szerokość nie pozwala na mi-
janie się na nim samochodów.

Nowa konstrukcja ma 
być trwała. To obiekt łuko-
wy o długości prawie 130 
m – podwieszony stalowo-
-żelbetowy pomost z ruchem 
puszczonym dołem. Taki wa-
runek postawił administrator 

Soły, bo dzięki temu, że nic 
nie będzie zakłócać przepły-
wu wody, powodziowa fala 
nie będzie miała okazji do 
naporu jakiejkolwiek czę-
ści konstrukcji. Wykonawca 
ma także przebudować drogi 
dojazdowe i oczywiście za-
pewnić usunięcie dotychcza-
sowego mostu. (MF)

Prowizoryczny most na Sole w Porąbce zbudowany przed kilkudziesięciu laty przetrwał m.in. powódź w 1997 r.
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anDrzeJ Płonka,
starosta bielski:

Most na Sole w Porąbce zawsze 
był dużym ułatwieniem nie tylko 
dla mieszkańców samej Porąbki 
i okolicznych miejscowości, ale 
także wszystkich przejeżdżających 
tranzytem w kierunku na kraków, 
oświęcim, Bielsko czy Żywiec. tak 
naprawdę komunikuje znaczny 
ruch na styku dwóch województw: 

śląskiego i małopolskiego, a tak-
że na kierunkach północ-południe 
oraz wschód-zachód. Powstał 
przed laty jako tymczasowa prze-
prawa i ta prowizorka pozostała z 
nami na dłużej.
od dawna chcemy go przebu-
dować, a właściwie postawić 
nową konstrukcję, spełniającą 
wszystkie normy dla tego typu 
obiektów. ale to droga inwe-
stycja, trudna do zrealizowa-
na z samego budżetu Powiatu 
Bielskiego. Dlatego szukaliśmy 
zewnętrznych źródeł dofinan-
sowania, a gdy okazało się, że 
ceny drastycznie poszły w górę, 
także o kolejne zewnętrzne 
fundusze.
rynek materiałów trochę się usta-
bilizował, mam więc nadzieję, że 
drugi przetarg zostanie rozstrzy-
gnięty i budowa ruszy. na most 
czekają mieszkańcy i turyści.

dalSza Pomoc dla ukrainy
Wkłady do zniczy, baterie, 
wyższe skórzane buty i ocie-
plane kurtki oraz zamrażar-
ki znalazły się w tirze, który 
wyjechał z powiatu bielskie-
go na Ukrainę. To czwarty 
już tak duży transport od 
początku wojny zorganizo-
wany przez Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej.

Prawie 20 ton towaru tra-
fi do partnerskiego powiatu 
czerniowieckiego na połu-
dniowo-zachodniej Ukrainie. 
Przebywa tam mnóstwo 
uciekinierów wojennych ze 
wschodu tego kraju. – Nasi 
ukraińscy koledzy prosili 
głównie o żywność oraz środ-
ki czystości. W naczepie są 
konserwy i słoiki z gotowymi 
daniami, chleb z dwuletnim 
terminem ważności, a także 
mleko i ok. 13 tysięcy bato-

nów energetycznych – mówi 
Marek Rączka, naczelnik Wy-
działu Zarządzania Kryzyso-
wego w starostwie.

Kolejne towary, to także 
odpowiedź na prośby Ukra-
ińców. Dzięki firmie z Kóz 
na wschód pojechały 2 za-
mrażarki i kolejne schładzar-
ki. Za pieniądze, uzbierane 
przez japońskich pracowni-
ków firmy Nittan, kupiono 
środki higieniczne: szampony, 
pasty i szczoteczki do zębów, 
żele pod prysznic, podpaski, 
a także baterie i… wkłady do 
zniczy, które palą się przez 
3 dni. – Na początku wojny 
Ukraińcy prosili nas o świecz-
ki, ale uznali, że lepiej spraw-
dzą się wkłady do zniczy. Nie 
trzeba do nich świeczników 
ani podkładek, a palą się dłu-
żej. Trafią one na zniszczo-
ne przez wojnę tereny, gdzie 

mieszkańcy żyją bez prądu 
i innych mediów: do Cherso-
nia, Mariupola czy Mikołajo-
wa – mówi naczelnik Rączka.

W kompletowaniu tira 
pomógł bielski oddział Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, 
przekazując m.in. wysokie 
skórzane buty, które mogą 
być wykorzystane przez 
wojsko lub służby komu-
nalne oraz ocieplane kurtki. 
Towar oraz paliwo sfinanso-
wano głównie dzięki daro-
wiźnie z zaprzyjaźnionego 
z powiatem bielskim – Rhe-
in Erft z Niemiec. Wyko-
rzystano także pieniądze 
zebrane w zakładzie Nittan 
w Japonii. – Końca wojny na 
Ukrainie niestety nie widać, 
nasze wsparcie cały czas jest 
więc na wagę złota – wyja-
śnia starosta bielski Andrzej 
Płonka. (MF)

Promocja w żylinie
Chałka z konfiturą czereśniową z lawendą, 
kołacz ze śliwkami oraz chłodnik cieszyły się 
największą popularnością wśród Słowaków, 
którzy wzięli udział w Dniach Kultury Pol-
skiej w Żylinie. Stoisko pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich Bestwinianki z Bestwiny to część 
prezentacji powiatu bielskiego.

Specjałów prosto z Bestwiny próbowali m.in. 
Stanisław Kargul, konsul RP na Słowacji, oraz 
Peter Fiabane, prezydent Żyliny. Nasi południo-
wi sąsiedzi mieli okazję także posłuchać folkloru 
prosto z Beskidów – na scenie wystąpiła kapela 
góralska ze Szczyrku. Na stoisku powiatu biel-
skiego było mnóstwo przewodników turystycz-
nych i folderów. – Turystów ze Słowacji i Czech 
coraz częściej można spotkać w Beskidach. My-
ślę, że przyciąga ich nasz folklor i kuchnia regio-
nalna. Niby mamy podobną kulturę, ale u nas to 
dziedzictwo kulturowe jest mocno kultywowane, 
przekazywane z pokolenia na pokolenia – za-
uważa Magdalena Więzik, naczelnik Wydziału 

Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki 
w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

Powiat bielski po raz pierwszy wziął udział 
w wydarzeniu, które odbywało się przy XIII-
-wiecznym zamku. – Jesteśmy tu w ramach 
międzynarodowego projektu „Kulinarne smaki 
Beskidów”, który realizujemy razem z Towarzy-
stwem Społecznym Polonus z Żyliny – mówiła 
Magdalena Więzik. Dni Kultury Polskiej odbyły 
się po raz piąty. Gospodarze co roku zapraszają 
inne regiony i samorządy z Polski. (MF)

czwarty transport wyruszył z powiatu bielskiego na Ukrainę. Stoisko pań z kgW w Bestwinie przyciągało gości najlepszymi smakami ziemi Bielskiej.
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kolejna odSłona 
bbdayS4.it

Raz do roku w samym sercu Podbeskidzia ma miejsce prawdziwy 

majstersztyk na miarę eventów programistycznych w Polsce. Czwarta edycja 

wyjątkowego festiwalu BBDays4.IT odbędzie się w dniach 9-18 września 

2022 r. Będzie to tydzień pełen atrakcji dla pasjonatów programowania  

oraz nowych technologii.

Wydarzenie stanowi także 
świetną przestrzeń dla tych, 
którzy chcą poznać środowisko 
programistycznych dewelope-
rów nieco lepiej i zastanawiają 
się nad podjęciem pierwszych 
kroków ku rozwojowi w tej 
dziedzinie. Początkiem wrze-
śnia liderzy branży programi-
stycznej z południowej Polski 
połączą siły, zapraszając do 
malowniczego Bielska-Białej 
na wydarzenie, które już na 
stałe zapisało się w kalenda-
rzu każdego maniaka IT.

bb – miaSto 
komPaktowe

Bielsko-Biała – to właśnie 
tu przemysł kreatywny odnalazł 
przestrzeń idealną do rozwoju. 
Skąd wybór? Bielsko-Biała to 
miejsce, gdzie rozwiniesz nie-
mal każdą swoją pasję, pełne 
postindustrialnej architektury 
i zabytków, tras dla sympa-
tyków enduro, ale i pieszych 
wycieczek. To region, gdzie 
bez problemu przesiądziesz się 
z szybowca na narty czy ża-
glówkę, a po wszystkim możesz 
wyskoczyć na kolację w oto-
czeniu klimatycznej starówki 
w sercu Bielska-Białej.

Dynamiczny rozwój regio-
nu widać na każdym kroku – 
nowoczesna sala koncertowa, 

hala widowiskowo-sportowa, 
coraz bardziej nietuzinkowe 
miejsca na gastronomicznej 
mapie Bielska, specjalistycz-
ne eventy branżowe i niepo-
wstrzymany rozwój biznesu 
– od startupów, przez nowo-
czesne software house, po kor-
poracje o globalnym zasięgu. 
Nie bez powodu Bielsko-Biała 
stało się przestrzenią do roz-
woju najnowocześniejszych 
firm z branży IT.

FeStiwal it

BBDays4.IT to wydarzenie, 
gdzie pasja łączy się z nauką 
i biznesem, zapewniając ty-
dzień wyjątkowych aktywności 
dla programistów i pasjonatów 
nowych technologii. Festiwal 
ten rok w rok przyciąga także 
wielu uczniów i studentów, któ-
rzy dopiero zastanawiają się nad 
pierwszymi krokami w zawo-
dach związanych z informatyką.

Celem eventu jest zarówno 
pogłębienie wiedzy teoretycz-
nej, jak i zetknięcie się z IT 
w praktyce, i to w najlepszym 
wydaniu. Meetupy, konferen-
cje, wykłady, networking, a to 
tylko przedsmak tego, w czym 
będą mieli okazję brać udział 
uczestnicy konferencji.

To, co od kilku lat przycią-
ga do Bielska-Białej dewelo-

perów IT z całej Polski, to nie 
tylko solidna dawka treści, ale 
i niepowtarzalny klimat. Jed-
nym ze stałych punktów wy-
darzenia jest bowiem znany 
i uwielbiany BBQ4.IT, odby-
wający się na terenie Centrum 
Sportu Rekord. Luźna i nie-
formalna atmosfera tworzy 
wyjątkową przestrzeń do dys-
kusji.

W tym roku organizator 
– firma Rekord Systemy In-
formatyczne – postawiła na 
tematykę survivalu. Wie-
cie, jak przetrwać w leśnych 
ostępach? Nie? BBQ4.IT 
to doskonała okazja, by się 
dowiedzieć. Warto też do-
dać, że BBQ4.IT to impreza 

o charakterze charytatywnym 
i cały dochód ze sprzedaży 
biletów przekazany zosta-
nie Stowarzyszeniu Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski 
„ADA”.

Punktem kulminacyjnym 
festiwalu jest konferencja 
merytoryczna, która odbędzie 
się 10 września na terenie 
Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej. 
Sylwetki prelegentów tej kon-
ferencji znajdują się na stro-
nie www.bbdays4.it.

Nieodłącznym punktem 
BBDays4.IT jest hackathon, 
czyli 24 godziny nieustannej 
rywalizacji programistycz-
nej. Dokładny temat grupo-

wego kodowania pozostanie 
tajemnicą do momentu ofi-
cjalnego rozpoczęcia zmagań. 
Poprzednie edycje hackatho-
nu mówią same za siebie 
– wyjątkowa atmosfera, nie-
wyczerpane pokłady ener-
gii i kreatywności oraz duch 
współzawodnictwa – poten-
cjał uczestników wydarze-
nia co roku zaskakuje coraz 
mocniej. Finałem hackatho-
nu jest prezentacja stworzo-
nych projektów przez każdą 
z grup i oczywiście jej oce-
na. W jury zasiądą eksperci 
oceniający wiedzę techniczną 
grupy, przedstawiciele bizne-
su, którzy zweryfikują projekt 
w ujęciu praktycznym, oraz 

przedstawiciele organizato-
rów. Na zwycięzców jak co 
roku czeka możliwość roz-
woju prototypu, ale i nagro-
dy pieniężne.

Od pierwszych edycji 
BBDays4.IT organizatorzy, 
jak i uczestnicy udowadniają, 
że Bielsko-Biała to nadzwy-
czajna przestrzeń zarówno 
na inwestycje i rozwój, miej-
sce, gdzie warto mieszkać, 
jak i pracować. Całe wyda-
rzenie – panele dyskusyjne, 
konferencje, wykłady, luź-
na i nieformalna atmosfera 
w unikalnym, górskim klima-
cie Podbeskidzia – wszystko 
to czyni event niepowtarzal-
nym. (reD)
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yBilety na konferencję, jak i na towarzyszący mu BBQ4.It nadal są dostępne. Po więcej szczegółów 
dotyczących samego wydarzenia, dokładny harmonogram oraz zakup wejściówek należy wejść 
na stronę internetową WWW.BBDayS4.It oraz na media społecznościowe eventu.
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gminA bestWinA

Sezon inweStycji
Inwestycje w gminie Bestwina w sierpniu są realizowane zgodnie z przyjętym planem.

Jak co roku lato to czas 
na realizację budowlanych 
etapów inwestycji. Na tere-
nach rekreacyjnych w Kanio-
wie odmalowano istniejącą 
estradę, w tym miejscu bo-
wiem zaplanowano występy 
tegorocznego Święta Karpia 
Polskiego i innych imprez ple-
nerowych. Ale przewidziano 
również poważniejsze zada-
nia. – Zdążyliśmy z rozstrzy-
gnięciem przetargów, dzięki 
czemu mogliśmy przystąpić 
do wykonania zadań – mówi 
wójt Artur Beniowski.

Z zaplanowanych na ten 
rok prac drogowych postępu-
ją roboty przy przebudowie 
chodnika wzdłuż ul. Witosa 
w Bestwinie. Rozpoczęła się 
również modernizacja ul. Spor-
towej w Bestwince, włącza-
jąc w to także wybudowanie 
chodników, jak też ciągu ul. 
św. Sebastiana w tej miejsco-
wości z rozbiórką starego mo-
stu i budową nowego, a także 
przebudową dojazdów.

Warto wspomnieć o innej 
inwestycji w tym rejonie gmi-
ny, związanej z poprawą infra-
struktury. Ogłoszono przetarg 
na budowę kanalizacji sanitar-
nej przy ul. Floriana i ul. św. 
Sebastiana w Bestwince oraz 
w Bestwinie w rejonie ul. Go-
spodarskiej. Rozstrzygnięcie 
odbędzie się we wrześniu.

Inną ważną dla społecz-
ności Bestwinki inwestycją 
będzie termomodernizacja bu-
dynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej, obejmująca wymianę 
stolarki okiennej, docieplenie 
ścian, remont dachu. Kwota 
zadania wyłoniona w ramach 
przetargu to 960 246,71 zł, ter-
min finalizacji wyznaczono na 
17 grudnia.

– Do najważniejszych inwe-
stycji w tym roku zaliczam bu-
dowę nowej sali gimnastycznej 
przy szkole w Janowicach. Wi-
dać, że tempo prac nie słabnie, 
trwają prace murarskie – wy-
jaśnia wójt. Przypomnijmy, 
długo wyczekiwana inwesty-

cja uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 5 mln zł z rządo-
wego Polskiego Ładu, kolej-
ne 2 mln zł Gmina Bestwina 
dołożyła z własnego budżetu. 
Sala będzie gotowa w połowie 
przyszłego roku.

Wójt Artur Beniowski 
wskazuje, że przygotowywa-
ne są kolejne inwestycje w in-
frastrukturę drogową. Gmina 
otrzymała promesę w wyso-
kości 2,744 mln zł z rządo-
wego programu Polski Ład 

– Program Inwestycji Stra-
tegicznych na dofinansowa-
nie odbudowy ul. Granicznej 
w Bestwinie i Janowicach. 
Inną promesą są pieniądze 
na odbudowę ul. Mirowskiej 
w Kaniowie wraz z pobocza-
mi i odwodnieniem o warto-
ści kosztorysowej 2,7 mln zł 
i dofinansowaniu w wysokości 
2,565 mln zł.

W sierpniu z kolei wójt 
Beniowski podpisał umowę 
z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Biel-
sku-Białej na dofinansowanie 
budowy oświetlenia systemo-
wych przejść dla pieszych, 
czyli doświetlenia pasów 

w newralgicznych miejscach 
gminy: w Bestwinie przy 
skrzyżowaniu ul. Krakow-
skiej z ul. Bialską, przy skrzy-
żowaniu ul. Krakowskiej z ul. 
Okrężną oraz w Janowicach 
przy ul. Janowickiej obok 
nr 30. Pieniądze, łącznie 42 
506,34 zł, pochodzą z Marszał-
kowskiego Programu poprawy 
bezpieczeństwa na drogach 
województwa śląskiego i sta-
nowią połowę kosztów. Warto 
dodać, że w ramach trwającej 
przebudowy chodnika na ul. 
Witosa przy skrzyżowaniu 
z ul. Godynia powstanie ko-
lejne doświetlone przejście dla 
pieszych. (Sl,r)

Półkolonie kSztałcą i bawią
Gminny Ośrodek Kultury, 
biblioteka, muzeum i szkoła 
w Kaniowie zorganizowały 
podczas wakacji letnie zaję-
cia dla najmłodszych miesz-
kańców gminy.

Od 4 do 29 lipca w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ka-
niowie zorganizowano cztery 
turnusy gminnych półkolonii, 
w których udział wzięło 180 
dzieci. Przeprowadzenie let-
niej akcji możliwe było dzię-
ki wsparciu finansowemu 
Urzędu Gminy w Bestwinie 
oraz współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej. Uczestnicy odwiedzili 
bliższą i dalszą okolicę: Api-
landię w Kleczy Dolnej, Ko-
lejkowo w Gliwicach, stadninę 
koni w Łące, Muzeum Zamko-

we w Pszczynie oraz Muzeum 
Ognia w Żorach.

Zajęcia przygotowała tak-
że Biblioteka Publiczna w Ka-
niowie, a „mokre” aktywności 

w kaniowskiej OSP na długo 
pozostaną w pamięci uczest-
ników półkolonii. Nie mogło 
się obyć również bez seansu 
filmowego w multikinie i za-

jęć ruchowych w sali zabaw 
w Bielsku-Białej oraz Ośrodku 
Rekreacji i Sportów Wodnych 
w Kaniowie. Każdego popo-
łudnia uczestnicy kreatywnie 
spędzali czas malując, śpiewa-
jąc, tańcząc czy grając w piłkę.

Wakacyjne zajęcia dla dzieci 
w formie warsztatów „Na ludo-
wo” przygotowało również Mu-
zeum Regionalne w Bestwinie. 
Pierwsze spotkanie poświęco-
ne było ptakom – tradycyjnym, 
drewnianym i papierowym, 
a także wykonywanym w nie-
co zapomnianej technice linory-
tu. W kolejnym dniu uczestnicy 
pomalowali zabawkowe koni-
ki z drewna i zrobili z bibułki 
kwiaty, którymi ozdobili ob-
razki przedstawiające konie. 
Zwieńczeniem całości stało się 

pieczenie smakowitych bułe-
czek. Wypiek poprzedziły na-
uka mielenia na żarnach i lekcja 
o narzędziach rolniczych znaj-
dujących się w muzeum.

Z kolei Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizował „Letnie 
laboratorium wiedzy”, gdzie 
prowadzący przekładali na ję-
zyk młodych badaczy odkrycia 
dokonywane w dziedzinach fi-
zyki, chemii czy astronomii. 
Współfinansowane przez GOPS 
spotkania odbywały się w bu-
dynku GOK i w salach sporto-
wych przy szkole w Kaniowie 
od 27 czerwca do 8 lipca. Już 
pierwszego dnia dzieci spotka-
ły się z żywymi zwierzętami. 
Dowiedziały się, jakie kolory 
może przybrać kameleon, jak 
długo żyje żółw i czym żywią 
się pająki. Eksperymentowały 
z ciekłym azotem, przeprowa-
dziły doświadczenia w „na-
ukobusie” i oglądały filmy 
w kinie sferycznym.

Teatr Edukacji i Profilak-
tyki „Maska” uczył wrażliwo-

ści i empatii – ostrzegał przed 
narkotykami, przemocą i tym 
wszystkim, co zagraża dzie-
ciom i młodzieży. W świat 
z epoki Gutenberga zanurzono 
się podczas lekcji o czerpaniu 
papieru i technikach dawnego 
druku, natomiast na zajęciach 
artystycznych tworzono m.in. 
pachnące zawieszki czy ozdob-
ne koszyczki.

Instruktorzy sztuki prze-
trwania, czyli survivalu, po-
kazali zaś, jak bezpiecznie 
korzystać z natury, zbudo-
wać schronienie, oczyszczać 
wodę i poznać teren, na któ-
rym się znajdujemy. Uczest-
nicy z zainteresowaniem 
słuchali także opowieści ro-
dem z Dzikiego Zachodu, 
a nawet sami wybrali indiań-
skiego wodza. Również go-
towanie okazało się proste. 
Ciasteczka, muffinki, „eko-
desery” i posiłki z wykorzy-
staniem marchewki – może te 
pomysły będą wykorzystywa-
ne w domach? (UgB)

Prace murarskie przy budowie sali gimnastycznej w Janowicach.

artUr BenIoWSkI,
wójt gminy Bestwina:

Po zaplanowaniu prac na ten rok 
mieliśmy obawy, gdy wybuchła 
wojna, a inflacja sięgała kolejnych 
wysokich poziomów, czy uda nam 

się je zrealizować. zależy nam na 
inwestycjach, bo wiele z nich 
dotyczy infrastruktury, która po-
zwala na rozwój naszych miejsco-
wości, tworzenie dobrych warun-
ków do prowadzenia działalności 
gospodarczej, ale są też ważne dla 
codziennego życia mieszkańców.
Dlatego cieszę się, że nasze plany 
stopniowo udaje się realizować. 
Pozyskujemy spore środki ze źró-
deł zewnętrznych, dzięki czemu 
pieniądze z własnych wpływów 
możemy przeznaczać na kolejne 
projekty. Plany obejmują rozwój 
w całym zakresie samorządowej 
działalności i wszystkie części 
gminy. Dzięki temu korzystnie 
zmieniają się wszystkie miejsco-
wości.
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na zakończenie warsztatów w Muzeum regionalnym mali uczestnicy wypiekali chleb z własnoręcznie zmielonej 
mąki.
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Wizytę w gliwickim kolejkowie zapamiętają na długo nie tylko najmłodsi 
uczestnicy półkolonii.

gminny ośrodek kultury wprowadził dzieci w świat północnoamerykańskich Indian.
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gminA jAsienicA

trwają remonty drogowe
Ponad 3,1 mln zł przeznaczyła Gmina Jasienica 

na tegoroczne remonty dróg. Trwa również 

konserwacja przydrożnych rowów,  

zakończył się też remont mostu na granicy 

Bielowicka i Łazów.
Jak wyjaśnia wójt Janusz 

Pierzyna, prace remontowe 
przy kolejnych odcinkach dróg 
trwają zgodnie z harmonogra-
mem. Zakończono już prze-
budowę drogi Nad Potokiem 
w Wieszczętach oraz św. Jana 
Sarkandra w Iłownicy. Obec-
nie prowadzone są remonty ul. 
Radosnej w Międzyrzeczu Dol-
nym, Leśnej, Krótkiej, Przemy-
słowej, Kościelnej i Rudawka 
w Międzyrzeczu Górnym oraz 
Leśnej w Roztropicach.

W kolejnych tygodniach 
ekipy remontowe przystą-
pią do prac w pozostałych 
sołectwach. Roboty obejmą 
ulice Do Dziedziny w Bie-
lowicku, Bożka w Bierach, 
Topolową w Grodźcu, Kwia-
tową, Brzozową, Spółdziel-
czą i Opłotkową w Jasienicy, 
Kolonię w Landeku, Kamie-
niec w Łazach, Słoneczną 
w Świętoszówce, Hodow-
ców, Pod Dębiną i Klono-
wą w Mazańcowicach oraz 

Świerkową i Gajową w Ru-
dzicy. Prace potrwają do 
września. 

Początkowo na prace dro-
gowe przeznaczono 1,48 mln 
zł, następnie na wniosek wójta 

Rada Gminy podwyższyła fi-
nansowanie do ponad 3,1 mln 
zł. Jak zawsze w tego rodza-
jach pracach, ekipy remonto-
we frezują starą nawierzchnię, 
wzmacniają i stabilizują pod-
łoże, a następnie nakładają 
nową nawierzchnię asfalto-
wą oraz wykonują pobocza. 
W miejscach, gdzie jest to 
konieczne, poprawiają sys-
tem odwodnień.

W tym roku remonty dróg 
zostaną przeprowadzone na 
odcinkach o łącznej długości 
ponad 4,9 km.

Wójt dodaje, że jednocze-
śnie na drogach gminy Jasieni-
ca trwają również tzw. remonty 
cząstkowe, a więc łatania na-

wierzchni w miejscach uszko-
dzeń. Na ten cel przeznaczono 
jak na razie 417 tys. zł. (UgJ)
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kończy się remont ulicy radosnej w Międzyrzeczu Dolnym.

odwodnienia  
Przy drogach

zakończono pracę przy remoncie mostu na Po-
toku łańskim na granicy Bielowicka i łazów. – 
Podmyta lewa podpora konstrukcji wymagała 
pilnego zabezpieczenia, należało też wykonać 
prawidłowe umocnienie koryta, aby zapewnić 
swobodny przepływ wód. Przeprowadzone pra-
ce pozwolą na bezpieczne korzystanie z mostu 
– wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
zakres prac obejmował rozbiórkę elementów 
istniejącego umocnienia skarpy koryta poto-
ku, wykonanie nowego umocnienia skarpy na 
lewym brzegu powyżej mostu w postaci opa-

ski z narzutu kamiennego. Wykonano również 
płaszcz żelbetowy na lewobrzeżnym przyczółku 
mostu oraz umocniono opaską z narzutu ka-
miennego skarpę lewego brzegu poniżej mostu 
na długości wyrwy brzegowej. Dodatkowo w 
sąsiedztwie obiektu powstał murek w postaci 
dwóch warstw gabionów. Przy okazji uzupełnio-
no ubytki na brzegach, wyplantowano skarpy, 
a także wykonano narzut kamienny w dnie 
koryta. Prace kosztowały 117 416,97 zł.
Jednocześnie trwają prace przy odtworzeniu i 
konserwacji rowów oraz odwodnień przy dro-
gach na terenie sołectw naszej gminy. – każde-
go roku odtwarzamy kolejne odcinki przydroż-
nych rowów i przywracamy je do właściwego 

stanu technicznego – mówi Janusz Pierzyna. W 
tym sezonie budowlanym prace są prowadzone 
na ok. 20 odcinkach w różnych częściach gminy. 
najczęściej zakres robót obejmuje czyszczenie, 
profilowanie i odtworzenie rowów i odwodnień, 
umocnienie brzegów, wymianę uszkodzonych 
elementów przelotowych oraz roboty towa-
rzyszące.
Przeprowadzono już konserwację rowów i 
odwodnień w Bielowicku, Bierach, grodźcu, 
Iłownicy, landeku, roztropicach, rudzicy i 
Świętoszówce. obecnie trwają prace w Mazań-
cowicach, a następnie zostaną przeprowadzone 
w Międzyrzeczu górnym i Jasienicy. 
roboty prowadzone będą do początku września.

JanUSz PIerzyna,
wójt gminy Jasienica:
Jak co roku drogi do remontu 
wytypowali sami mieszkańcy 
sołectw przy udziale sołtysów, 
radnych i rad sołeckich. oka-
zało się wtedy, że zakres ko-
niecznych prac jest znacznie 
większy do sfinansowania niż 
początkowo przewidzieliśmy. 
Dlatego też znacząco podwyż-
szyliśmy finansowanie tych 
prac. oprócz bowiem dużych 
potrzeb remontowych na dro-
gach musieliśmy uwzględnić 
fakt, że przez inflację znacznie 
wzrosły ceny.
Dobry stan techniczny na-
szej gminnej infrastruktury 
zawsze traktujemy priory-
tetowo, bo oznacza lepsze 
możliwości działań naszych 
mieszkańców, a tym samym 
szybszy rozwój. W tym przy-
padku, oczywiście, łatwiejszy 
dojazd, ale także poprawę 
bezpieczeństwa pieszych i 
pojazdów. Sytuacja finansowa 
naszej gminy jest dobra, toteż 
było możliwe zwiększenie wy-
datków na ten cel.

Plac Przy Strażnicy

Wybrukowany plac powstał obok 
budynku strażnicy OSP i GOK 
w Mazańcowicach.

– Plac będzie służył zarówno ochot-
niczej straży pożarnej, jak i innym 
uczestnikom zajęć i imprez organizo-
wanych w tym miejscu – wyjaśnia Ja-
nusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica. 
Do tej pory przy rozbudowanej straż-
nicy w Mazańcowicach był tylko nie-
wielki plac manewrowy i stosunkowo 
nieduży parking. Goście wydarzeń, ja-
kie organizowano w tym miejscu przez 
OSP czy GOK, często więc z braku 
miejsca parkowali obok przychodni 
zdrowia. Gdy jednak impreza mia-
ła charakter plenerowy i jej zasadni-
cza część urządzana była na parkingu 
(m.in. dożynki gminne w 2019 r.), 

brakowało miejsc postojowych dla 
wszystkich samochodów gości.

Dlatego już od kilku lat wójt Janusz 
Pierzyna zabiegał o utworzenie przy 
strażnicy utwardzonego placu, służącego 
wszystkim użytkownikom odnowionego 
i rozbudowanego obiektu. Już w 2018 r. 
za 106 680 zł zakupiono grunt dokładnie 
na wprost wejścia do budynku. Działka 
o powierzchni 889 mkw. została prze-
kształcona w utwardzony plac. Zbudo-
wano odwodnienie i połączono z siecią 
kanalizacji deszczowej, a na przestrzeni 
603 mkw. ułożono kostkę brukową. Plac 
będzie miał wiele zastosowań – jako 
miejsce ćwiczeń strażaków, pozosta-
wienia samochodu, rozstawienia stoisk 
gastronomicznych czy zabawy podczas 
plenerowych imprez. Utwardzenie placu 
kosztowało 240 tys. zł. (UgJ)

Przetarg na Szkołę
Trwają przygotowania do ogłosze-
nia przetargu na rozbudowę szkoły 
w Iłownicy.

Przypomnijmy, że z IV edy-
cji Rządowego Funduszu „Polski 
Ład” Programu Inwestycji Strate-
gicznych, przeznaczonych dla sa-
morządów, wójt Janusz Pierzyna 
pozyskał 2 mln zł dofinansowa-
nia. – Pieniądze przeznaczamy na 
rozbudowę kolejnej szkoły. Cieszy 
nas, że gmina się rozwija, sprowa-
dzają się młode pary, wiążą swoją 
przyszłość z naszą społecznością. 
Dlatego, aby stworzyć odpowied-
nie warunki do życia rodzin musimy 
m.in. rozbudowywać szkoły – wy-
jaśnia wójt Janusz Pierzyna. – Te-
raz przystępujemy do postępowania 

przetargowego na rozbudowę szko-
ły w Iłownicy – dodaje.

Jeszcze w ubiegłym roku przy-
gotowany został projekt rozbu-
dowy szkoły. Będzie to osobny 
segment, który powstanie przy 
głównym gmachu od strony po-

łudniowo-wschodniej, tam gdzie 
dzisiaj znajduje się jeden ze szkol-
nych parkingów. Nowa część ar-
chitektonicznie jest dopasowana do 
głównego budynku. Będzie dyspo-
nować osobnym wejściem i wła-
sną klatką schodową, ale korytarze 
będą połączone ze szkołą na każdej 
z obu kondygnacji. Na parterze za-
projektowano trzy pomieszczenia 
przedszkolne z dwiema toaletami 
dostosowanymi dla maluchów, oraz 
szatnię, zmywalnię i pomieszcze-
nie socjalne. Z kolei piętro będzie 
przeznaczone dla szkoły. Zaprojek-
towano na nim trzy sale lekcyjne, 
w tym dwie z zapleczem, a także 
pomieszczenie medyczne i węzeł 
sanitarny. (UgJ)

zakończono prace przy budowie placu naprzeciw budynku strażnicy oSP Mazańcowice.
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gminA jAWorze

wzmożone Prace na drogach
Poprawa bezpieczeństwa to główne założenie przyświecające realizowanym na dużą skalę na terenie Jaworza modernizacjom 

infrastruktury drogowej.

W bardzo szybkim tem-
pie przeprowadzone zostały 
prace na ulicy Południowej. 
Wykonano  wpie rw f re -
zowanie dotychczasowej 
nawierzchni, następnie na-
łożono nową nawierzchnię 
asfaltową o szerokości nie-
przekraczającej 4 m. Inwe-
stycja objęła spory odcinek 
długości 500 metrów, od par-
kingu w pobliżu amfiteatru 
w Jaworzu aż do ul. Podgór-
skiej. Gmina na ten cel wy-
asygnowała ponad 300 tys. zł 
ze środków własnych.

W trakcie jest budowa 
chodnika wzdłuż ul. Nieca-
łej. To zadanie zamykające 
się wprawdzie na 250 m, 
o tyle jednak skomplikowa-
ne, że realizowane na trud-
nym terenie i obejmujące 
prace odwodnieniowe, w tym 
m.in. dotyczące przepustu 
pod torami. Stąd też znaczna 
kwota rzędu 550 tys. zł, jaką 
w budżecie zabezpieczono na 
inwestycję, zahaczającą rów-
nież o sąsiednią gminę Jasie-
nica. Plany już na przyszły 
rok zakładają wykonanie na 
tym odcinku nowej nakład-
ki asfaltowej.

Gmina Jaworze przystępu-
je również do poprawy bez-
pieczeństwa na ul. Średniej. 
Taka potrzeba była wyraźnie 
sygnalizowana przez część 
mieszkańców w tym rejonie, 
zwracających uwagę na zbyt 
szybko przemieszczające się 
tą ulicą samochody. W ra-
mach inwestycji na odcinku 
blisko 1 km przewidziano 
montaż trzech wyniesionych 
skrzyżowań oraz jednej pary 
szykan spowalniających ruch 
w miejscu, gdzie usytuowany 
jest wyświetlacz prędkości. Za-
planowano na to zadanie środ-
ki na poziomie ok. 250 tys. zł, 

ale dokładna wartość znana bę-
dzie dopiero po zakończeniu 
procedury przetargowej.

Roboty o mniejszym zakre-
sie, także finansowane w cało-
ści przez Gminę Jaworze, ruszą 
wkrótce przy innych drogach 
gminnych, a więc ul. Zajęczej, 
Widok i Promienistej. Będą 
to prace cząstkowe związane 
z poprawą nawierzchni dróg, 
np. w przypadku ul. Zajęczej 
zlikwidowane zostaną pły-
ty ażurowe.

G m i n a  p r z y g o t o w u -
je ponadto w porozumieniu 
z Powiatem Bielskim projekt 
budowy chodnika na odcinku 

800 m wzdłuż ul. Cisowej, od 
granicy z miastem Bielsko-
-Biała do drogi powiatowej ul. 
Słonecznej, Poważnie rozwa-

żane jest również wykonanie 
wyniesionego skrzyżowania 
przy Harendzie na ul. Zdrojo-
wej. (Man)

Ul. Południowa zyskała nową nawierzchnię.

raDoSłaW 
oStałkIeWIcz, 
wójt gminy Jaworze:

Pomimo dość mocno ograniczo-
nych w obecnej sytuacji samo-
rządu możliwości finansowania 
inwestycji z własnych środków, 
zabezpieczyliśmy w budżecie 
fundusze na najpotrzebniejsze 
zadania, które poprawić mają 
stan dróg i chodników na tere-
nie gminy. łącznie z wykonany-
mi już miejscami parkingowymi 
przy jaworzańskim amfiteatrze 
mówimy o kwocie ok. 1,7 mln zł.
to naprawdę sporo. ale mam 
pełne przekonanie, że będą to 
pieniądze dobrze wydane, bo 
wpisujące się w znaczną popra-
wę bezpieczeństwa komunika-
cyjnego. lepsze drogi to jedno, 
a przecież równie ważne są wy-
godne chodniki, z których nasi 
mieszkańcy korzystają. robimy 
wszystko co w zasięgu naszych 
finansowych możliwości, aby 
oczekiwaniom w tym względzie 
sprostać.
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Wzdłuż ul. niecałej powstaje bezpieczny chodnik.

Pamięci PowStańców
Pod Pomnikiem Ofiar 
Drugiej Wojny Światowej 
w Jaworzu tradycyjnie 
w kolejną rocznicę Powsta-
nia Warszawskiego oddano 
hołd bohatersko walczącym 
w obronie Ojczyzny.

Dokładnie 78 lat po pa-
miętnej Godzinie „W” wójt 
gminy Jaworze Radosław 
Ostałkiewicz wraz z prze-
wodniczącym Rady Gmi-
ny Zbigniewem Putkiem, 
radnymi, a także harcerka-
mi i harcerzami z 11. Grun-
waldzkiej Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej „Im-
pessa” oraz mieszkańcami 
Jaworza złożył symbolicz-
ne wiązanki kwiatów i za-
palił znicze. Społeczność 
Jaworza uhonorowała w ten 
sposób wielką ofiarę, jaką 
w trakcie działań wojennych 
ponieśli mieszkańcy okupo-
wanej Warszawy, pragnący 
wyzwolić się spod niemiec-
kiej niewoli.

Wójt Jaworza przyznał, 
że po latach Powstanie War-
szawskie różnie jest ocenia-
ne, ale niepodległościowy 
zryw zasługuje na szacunek. 

– Nie mamy dziś żadnego 
wpływu na rozkazy wyda-
ne w ramach „Akcji Burza”. 
Ale mamy już wpływ na to, 
by budować rzetelny prze-
kaz o tym, jak młodzi Pola-
cy – również harcerze, tacy 
jak obecni w centrum Jawo-
rza – stanęli do boju o wol-
ną Polskę, nie obawiając się 
o własne życie, a nieraz po-
święcając je dla niej – mówił 
Radosław Ostałkiewicz.

Podziękował szczególnie 
druhnom i druhom zrzeszo-
nym w 11. Grunwaldzkiej 

Wielopoziomowej Druży-
nie Harcerskiej „Impessa”. 
Co roku chętnie uczestniczą 
w uroczystościach o cha-
rakterze patriotycznym, nie 
zapominają o ważnych zry-
wach przodków na drodze 
do uzyskania wolności. – 
Spuścizna tamtych dni jest 
naszym polskim dziedzic-
twem historycznym, o czym 
zawsze musimy i chcemy 
pamiętać, a prawdę tę prze-
kazywać kolejnym pokole-
niom rodaków – dodał wójt 
Ostałkiewicz. (M)
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Powrót jaworzańSkiego 
świętowania

To impreza dobrze znana 
jaworzanom i mieszkańcom 
okolicznych gmin, bardzo za-
razem lubiana, bo każdy może 
znaleźć w jej programie coś 
dla siebie. Na 10 i 11 wrze-
śnia zaplanowano Jaworzań-
ski Wrzesień, który powraca 
po trzyletniej przerwie.

– To nasze tradycyjne świę-
to, podczas którego nie brakuje 
elementów folklorystycznych. 
Przede wszystkim jednak po 
tak długiej przerwie zwią-
zanej z pandemią będzie to 
świetna okazja, aby się spotkać 
w większym gronie i odnowić 
dzięki temu relacje społeczne – 
mówi wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz, zachęcając do 
licznego udziału w imprezie, 
organizowanej przez Urząd 
Gminy i Ośrodek Promocji 
Gminy Jaworze.

XXXIV Jaworzański Wrze-
sień rozpocznie się w sobotę 
10 września o godz. 10 roz-
grywkami piłki nożnej dla 
dzieci i siatkówki dla doro-
słych, których miejscem będzie 
kompleks Koralowa Arena. 
W samo południe wyznaczo-

no start cieszących się dużą 
popularnością międzynarodo-
wych zawodów Strong Drwal 
Jaworze. Dalsza część dnia to 
występy artystyczne na terenie 
amfiteatru. Od godz. 16 o do-
bry humor zadba z teatrem 
mima Ireneusz Krosny, na-
stępnie zaprezentuje się kapela 
PoPieronie, a od godz. 19 kon-
certować będzie gwiazda wie-
czoru zespół Future Folk, który 
w Jaworzu wystąpić miał już 
w 2020 r., gdy plany organiza-
torów pokrzyżowała pandemia. 
Pierwszy dzień świętowania fi-
niszuje taneczną dyskoteką dla 
wszystkich chętnych.

Kilka minut po godz. 12 
w niedzielę 11 września bę-
dzie można podziwiać prze-
jazd barwnego korowodu 
ulicami Jaworza. Na godz. 
14 zaplanowano natomiast 
nabożeństwo ekumeniczne 
z tradycyjnym ceremoniałem 
dożynkowym. Od godz. 16.15 
kolejno swoimi umiejętnościa-
mi na scenie wykażą się: Ze-
spół Regionalny „Jaworze”, 
kapela góralska Beskidzcy 
Zbóje i zespół Tekla Klebetni-
ca. Ostatnim akordem święto-
wania będzie zabawa taneczna 
przy dźwiękach Silesian Tyrol 
Band. (ra)

zawody drwali zawsze przyciągają spore grono miłośników męskich zajęć.
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gminA kozy

Szlak ciekawoStek
A dokładniej „Szlak Koziańskich Ciekawostek”, bo taki właśnie projekt 

transgraniczny zrealizowany na terenie gminy Kozy pozwala na przybliżanie 

jej najbardziej atrakcyjnych miejsc.

Projekt zrodził się z chęci 
zaprezentowania mieszkań-
com Kóz i turystom odwie-
dzającym gminę walorów 
historycznych, stanowiących 
ważny element dziedzictwa 
kulturowego i przyrodnicze-
go terenu pogranicza Polski 
oraz Słowacji. Na terenie Kóz, 
w okolicy przeszło 50 zabyt-
kowych obiektów, wykona-
ne zostały tabliczki z krótką 
informacją historyczną. Na 
bazie tych właśnie punktów 
wydano folder i przewod-
nik, stanowiący kompendium 
wiedzy na temat miejscowo-
ści, obiektów zabytkowych 
oraz miejsc szczególnie war-
tych zobaczenia.

Atrakcje turystyczne zosta-
ły umieszczone na mapie, co 
pomoże każdemu odwiedzają-
cemu gminę w sprawnym do-
tarciu do celu. Uzupełnieniem 
projektu jest strona interne-
towa, wzbogacona o liczne 
fotografie i rozwinięcie „cie-
kawostek” z tablic terenowych. 

Wszystkie materiały zostały 
przygotowane nie tylko w ję-
zyku polskim, bo i również an-
gielskim oraz słowackim, aby 
nawet zagraniczny turysta bez 

problemu odwiedził interesu-
jącą go lokalizację.

Opracowany szlak obej-
m u j e  z a r ó w n o  m i e j s c a 
doskonale znane i dziś wyróż-

niające Kozy, jak Pałac Cze-
czów z Parkiem Dworskim 
i budynkami w nim umiej-
scowionymi czy kamieniołom 
wraz z jego bliskim otocze-
niem, ale także te, które nawet 
nie wszyscy kozianie kojarzą. 
To choćby działające tu wiele 
lat temu młyny, karczmy czy 
wreszcie rodzinne zabudowa-
nia mające swoją interesującą 
historię. Poza tym znalazły się 
w nim m.in. placówki oświa-
towe, miejsca sakralne czy 
obiekty kolejowe.

„Szlak Koziańskich Cie-
kawostek”, przygotowywany 
przy współpracy z Eurore-
gionem Beskidy i partnerską 
dla Kóz Gminą Mosovce na 
Słowacji, współfinansowany 
został w ramach mikroprojek-
tu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
INTERREG V-A Polska-Sło-
wacja 2014-2020 oraz z budże-
tu państwa. (r)

ulice zmieniają oblicze
Z widocznymi postępami 
przebiega przebudowa sied-
miu dróg zlokalizowanych 
na Osiedlu 100 w Kozach.

– To jedna z największych 
drogowych inwestycji na tere-
nie gminy w ostatnich latach. 
Prace przebiegają planowo 
i jest to dobra wiadomość, 
bo mieszkańcy wyczekują 
zakończenia. Efektem final-
nym będzie znaczna popra-
wa komfortu, a co ma z tym 
bezpośredni związek również 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym – przyznaje Jacek Ka-
liński, wójt gminy Kozy.

Zakończone zostały już 
prace przy ulicy Wiśniowej, 
gdzie wybudowana została 
nowa kanalizacja deszczowa, 
odprowadzająca wody opa-
dowe z nawierzchni jezdni, 
ułożono dwie warstwy masy 
bitumicznej, wykonano tak-
że pobocza i zjazdy do po-
sesji. Na finiszu są z kolei 
roboty wzdłuż ul. Bukie-
towej. Powstała kanaliza-
cja deszczowa, podbudowa 
drogi, ułożono również 
pierwszą warstwę asfaltu. 
A w przypadku ul. Zamko-
wej zakończono już wykona-
nie kanalizacji.

Najbardziej dostrzegal-
ne zmiany względem stanu 

sprzed inwestycji widoczne 
są na ul. Zdrojowej. W po-
bliżu skrzyżowania z ul. Bu-
kietową droga przebiegać 
będzie częściowo zupełnie 
nowym pasem. Na popra-
wę bezpieczeństwa w tym 
rejonie wpłynie bez wąt-
pienia szeroki i wygodny 
chodnik dla pieszych. Co 
jednak warte podkreślenia, 
także jezdnia będzie szer-
sza niż dotychczas, pozwoli 
to na swobodne wymijanie 
się samochodów. Zanim 
pojawi się tu nawierzchnia 
asfaltowa konieczne jest do-
kończenie prac związanych 
z budową kanalizacji desz-

czowej. Równocześnie za-
danie obejmuje zabudowę 
krawężników, wspomnia-
nego chodnika i zjazdów 
na posesje.

Poza wspomnianymi uli-
cami szeroko zakrojona inwe-
stycja obejmuje również ul. 
Liliową, Storczyków i Lazu-
rową. Na przebudowę ciągu 
dróg na Osiedlu 100 Gmina 
Kozy pozyskała 7,4 mln zł 
dofinansowania z Polskie-
go Ładu, co włącznie z ok. 2 
mln zł środków wygospoda-
rowanych z własnego budżetu 
umożliwia przeprowadzenie 
tego ważnego z perspektywy 
mieszkańców zadania. (Ma)

ciekawym miejscem w kozach jest willa zakupiona w 1926 r. przez rodzinę 
hrabiów grabowskich. grabowscy mieli troje dzieci: córki Joannę i Daisy oraz 
syna krzysztofa, który był pierwszym Polakiem samotnie przepływającym 
atlantyk. od połowy lat 80. w willi działa laboratorium Fotowoltaiczne Pan.
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Prace przy ulicy zdrojowej nabrały dużego tempa. nowością po zakoń-
czeniu inwestycji sprzyjającą bezpieczeństwu będzie wygodny chodnik 
dla pieszych.

Jacek kalIńSkI,
wójt gminy kozy:

kozy mają swój niezaprzeczalny 
urok i wyjątkowy charakter – 
znacząca większość jej mieszkań-
ców doskonale z tego sobie zdaje 
sprawę. kojarzą wiele miejsc, ja-

kie tutaj funkcjonowały w daw-
nych czasach, często o zupełnie 
innym przeznaczeniu niż dziś. 
to kawał historii, który przystę-
pując do partnerskiego projektu 
„Szlaku koziańskich ciekawostek” 
postanowiliśmy zaprezentować 
na szerszą skalę.
efektem jest interesujący projekt, 
który ukazuje naszą gminę w 
znacznie bardziej rozbudowanej 
perspektywie. Wzbudza to cieka-
wość, chęć odwiedzenia gminy kozy 
i naprawdę wyjątkowych miejsc, 
których na jej terenie nie brakuje. 
gorąco do tego jako wójt zachęcam 
i to niezależnie od pory roku.
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kapliczka „Pod Panienką” powstała w 1908 r. z inicjatywy i fundacji Józefy 
naglik. W 2000 r. figura Matki Bożej została ukoronowana koronami 
biskupimi. kapliczka wraz z całym jej otoczeniem nawiązują do miejsca 
kultu maryjnego w lourdes. 
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gminA WilAmoWice

czaS PodSumować wakacje
Zarówno szkoły, jak i Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury, w czasie wakacji przygotowały liczne 

zajęcia dla dzieci i młodzieży.

P l a c ó w k i  o ś w i a t o w e 
w gminie Wilamowice od 
18 lipca do 12 sierpnia zor-
ganizowały cztery turnusy 
półkolonii, w których wzię-
ło udział łącznie 237 dzieci 

w wieku od 7 do 10 lat. Plan 
każdego dnia od godz. 9 do 
16 obejmował cały wachlarz 
zajęć. Półkoloniści byli m.in. 
na krytym basenie w Czecho-
wicach-Dziedzicach, wzięli 

udział w igrzyskach sporto-
wych oraz w turnieju gier sto-
likowych. Spotkali się także 
z przedstawicielami różnych 
zawodów i pasjonatami, m.in. 
urzędnikiem, strażakiem, 
pszczelarzem, piekarzem, 
szachistą, przewodnikiem 
beskidzkim, przewodnikiem 
muzealnym, biologiem czy 
nautologiem, a więc znaw-
cą żeglugi.

Dziec i  uczes tn iczy ły 
w wycieczkach do Pszczy-
ny, gdzie zwiedziły zagrodę 
żubrów, skansen, zamek, ry-
nek. W Jaworzu miały oka-
zję z kolei poznać eksponaty 
Muzeum Fauny i Flory Mor-
skiej i Śródlądowej oraz park 
zdrojowy, a w Międzybrodziu 
Żywieckim Górę Żar z elek-
trownią szczytowo-pompową 
oraz koleją linowo-terenową. 
Oczywiście, była też okazja 
do udziału w „zwykłych” za-
jęciach – wykonywaniu prac 
plastycznych, grach, śpiewa-
niu piosenek.

MGOK z kolei w lipcu 
i sierpniu zajęcia dla dzie-
ci, młodzieży i całych rodzin 
prowadził pod hasłem „Ak-
cja Lato”. W ofercie znalazły 
się zajęcia sportowe, warsz-
taty rysunku i malarstwa, za-
jęcia z makramy, warsztaty 
kulinarne oraz muzyczne. 
Ośrodek pozyskał specjalną 
licencję na wyświetlanie fil-

mów, dzięki czemu podczas 
poranków z bajkami, filmo-
wych poranków z popcornem 
i kina familijnego wyświetla-
ne były m.in. „Nasze magicz-
ne Encanto”, kinowa nowość 
„Buzz Astral”, rodzinne „To 
nie wypanda”, przygodowa 
„Wyprawa do dżungli”, osca-
rowe „Coco” oraz hit Marve-
la „Spider-Man: Bez drogi 
do domu”, a także klasyka 
animacji – „Mała syrenka”, 
„Tarzan” czy „Herkules”.

Całkowitą nowością był 
„Rodzinny wieczór z gra-
mi planszowymi”. Spotkania 
zorganizowane we współpra-
cy z bielskim Centrum Hob-
bystycznym „Strefa” odbyły 
się dwa razy i wzięły w nich 
udział całe grupy w różnym 
wieku: dziadkowie z wnuka-
mi, małżeństwa i paczki zna-
jomych. Już teraz planowane 
są kolejne spotkania na jesien-
ne i zimowe wieczory.

Niewątpliwie największym 
zainteresowaniem młodszych 
uczestników Akcji Lato cieszy-
ły się dni wyjazdowe. W lipcu 
zorganizowany został wyjazd 
do czechowickiego multikina 
na animację „Minionki: Wej-
ście Gru”, a w sierpniu dzieci 
miały możliwość zwiedzania 
Zamku w Pszczynie, poprze-
dzoną spacerem po rynku, lo-
dami i biegiem przez kurtynę 
wodną. Ogółem we wszystkich 

zajęciach w lipcu i sierpniu 
wzięło udział 220 osób.

Obecnie MGOK opraco-
wuje ofertę zajęć na okres 

roku szkolnego, opierając 
się o doświadczenia i zainte-
resowania uczestników Akcji 
Lato. (zoSIP, ak)

Wyjazdy na basen cieszyły się największym powodzeniem uczestników 
półkolonii.

MarIan trela,
burmistrz Wilamowic:

W czasie tegorocznych wakacji 
zarówno nasze placówki oświa-
towe, jak i Miejsko-gminny 
ośrodek kultury przygotowa-
ły rozbudowane propozycje 
na wspólne spędzenie czasu. 
oczywiście, oferta była skiero-
wana przede wszystkim do naj-
młodszych mieszkańców, dzieci 

i młodzieży szkolnej. zależało 
nam, aby zapewnić im ciekawe, 
inspirujące i rozwijające zajęcia 
w bezpiecznych warunkach. co 
jednak warte odnotowania, 
nasze ośrodki przygotowują 
też zajęcia dla całych rodzin 
oraz dorosłych.
z naszej, samorządowej per-
spektywy takie spotkania mają 
wartość nie tylko edukacyjną, 
organizacji  czasu wolnego. 
Ważna jest również integra-
c j a ,  j a k a  s i ę  p o p r zez  t a k ą 
działalność dokonuje. Poznają 
się mieszkańcy różnych części 
m i e j s c owo ś c i ,  w y m i e n i a j ą 
opinie i pomysły na wspólne 
działania, od tego krok do czyn-
nego zaangażowania w życie 
sołectw. Warto organizować 
takie spotkania integrujące 
lokalną społeczność.
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Spotkanie w piekarni było okazją do poznania sekretów wypieku chleba.

Mgok podczas wakacji przygotował zajęcia także dla całych rodzin.

letnie Przebudowy
Wiele sezonowych prac przy 
naprawie i przebudowie dróg 
gminnych już zostało zakoń-
czonych.

W połowie lipca zakoń-
czyły się prace związane 
z wykonywaniem remontów 
dróg o tzw. nawierzchniach 
nieulepszonych, czyli żwiro-
wania. – Zależało nam w tym 
wypadku przede wszystkim 
na poprawie przejezdności na 
drogach wewnętrznych, czy 
to gruntowych, czy dojazdo-
wych do nieruchomości – wy-
jaśnia burmistrz Wilamowic 
Marian Trela. Głównym ma-
teriałem była kora asfaltowa 
oraz kruszywa. W ramach 
wykonywanych prac zosta-
ła poprawiona przejezdność 
łącznie na około 5 km dróg. 
Wartość wykonanych prac 
wyniosła ok. 250 tys. zł.

Ponadto zakończono re-
monty nawierzchni bitumicz-
nych dróg na terenie gminy 
Wilamowice. W tym wypadku 
zakres prac obejmował łatanie 
ubytków w nawierzchniach as-
faltowych. Remonty cząstkowe 

są wykonywane zgodnie z wy-
kazem sporządzonym podczas 
objazdu dróg na terenie gminy 
oraz zgłoszeniami sołtysów, 
przewodniczącego Zarządu 
Osiedla w Wilamowicach, jak 
i samych mieszkańców. – Stara-
my się na bieżąco przekazywać 
wykonawcy nowe zgłoszenia 
dróg, na których zlokalizowa-
no ubytki w nawierzchni asfal-
towej – dodaje Marian Trela. 
Łączny koszt wykonanych do-
tychczas remontów cząstko-
wych to ok. 200 tys. zł.

Obecnie Gmina Wilamo-
wice zleciła przygotowanie 
przedmiarów i kosztorysów 
na wykonanie nakładek asfal-

towych. Wykonywane są też 
remonty elementów dróg na 
terenie gminy, tzw. odwod-
nień pasów drogowych. W tym 
wypadku prace wykonywa-
ne są przez cały rok. Z uwagi 
na bardzo dużą ilość zgłoszeń 
dotyczących spraw odwod-
nieniowych, wykonawca nie 
jest w stanie na bieżąco reali-
zować wszystkich wniosków. 
Rozpatrywane są one zgodnie 
z kolejnością zgłoszeń, a ich 
realizacja uzależniona jest od 
możliwości finansowych Gmi-
ny. W bieżącym roku na wy-
konanie i poprawę odwodnień 
dróg gminnych dotychczas wy-
datkowano ok. 110 tys. zł. (UgW)

Projekt obrzędów dożynkowych

Muzeum „Stepana Grubera” w Żupanji 
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wi-
lamowicach od 2 czerwca do 2 sierpnia 
2022 r. realizowały wspólny polsko-chor-
wacki projekt.

Międzynarodowy projekt poświęcony 
został obrzędom żniwnym i dożynkowym 
w miastach Wilamowice i Żupanja. Z tej oka-
zji wydano folder poświęcony zwyczajom 
wraz z fotografiami wieńców z gminy Wi-
lamowice.

W Żupanji 2 lipca odbyło się otwarcie 
wystawy wieńców dożynkowych, gdzie za-
prezentowano wieńce z gminy Wilamowi-

ce. W uroczystości tej wzięli udział zastępca 
burmistrza Wilamowic Stanisław Gawlik oraz 
zastępca dyrektora MGOK dr Jolanta Danek.

W Chorwacji dożynki są bardziej skromne 
i nie ma zwyczaju wyplatania wieńców, dla-
tego wilamowskie wieńce były podziwiane 
za kunszt, pomysłowość i artyzm. Wystawa 
została odebrana z zachwytem i fotografo-
wana przez licznie przybyłych mieszkańców. 
Lokalna telewizja również nagrała dokument 
z tego wydarzenia.

Wystawa wieńców trwała do 2 sierpnia. 
Jej kustoszami byli mr.sc. Janja Juzbasić i dr 
Jolanta Danek. Patronowało jej Ministerstwo 
Kultury Chorwacji. (Mgok)
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chorwackie obrzędy żniwne mają odmienny charakter od naszych dożynek.
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gminA WilkoWice

nowa PrzeStrzeń dla działaczy 
SPołecznych

Należący do Gminy Wilkowice budynek przy ulicy Fałata 2h w Bystrej gruntownie zmienił swoje  

oblicze. Dzięki przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji i pracom remontowym,  

miejsce to będzie przeznaczone do całorocznego wykorzystania przez organizacje społeczne  

i innych działaczy z terenu gminy. Udało się tym samym stworzyć nową przestrzeń  

do rozwoju tego rodzaju aktywności. 

Termomodernizacja bu-
dynku w Bystrej objęła m.in. 
budowę kotłowni, wentylato-
rowni, systemu ogrzewania 
powietrznego oraz wentylacji 
pomieszczeń wraz z rekupe-
racją, budowę wewnętrznej 
instalacji gazowej, wymianę 
okien, ocieplenie budynku, 
wykonanie elewacji i reno-
wację drzwi wejściowych. 
Gruntownie odnowione zo-
stały wszystkie pomiesz-
czen ia ,  a  ob iek t  zos ta ł 
przystosowany do najnow-
szych przepisów przeciwpo-
żarowych.

Na pierwszej z kondygna-
cji znajdują się dwie salki 
oraz duży sanitariat. Podobna 
ilość pomieszczeń zlokalizo-
wana jest na piętrze. Uwagę 
zwraca także sala, która doce-
lowo służyć ma jako miejsce 
spotkań w większym gronie – 
np. zebrania, szkolenia, pró-
by. Funkcjonalność obiektu 
zwiększa dodatkowo wygo-
spodarowana przestrzeń na 
poddaszu oraz w części ga-
rażowej.

Szczególne znaczenie 
przypisać należy zastosowa-
nemu dla obiektu systemo-

wi ogrzewania za pomocą 
powietrza. To rozwiązanie, 
mające swój niezaprzeczal-
ny wymiar proekologiczny, 
podobnie zresztą, jak montaż 
kolektorów i fotowoltaiki, ma 
docelowo przyczynić się do 
uzyskania energetycznej nie-
zależności budynku przy ul. 
Fałata 2h. Całościowy koszt 
inwestycji to kwota blisko 1,1 
mln zł. (reD)

JanUSz zeManek, 
wójt gminy Wilkowice:

kompleksowo odnowiony bu-
dynek przy ulicy Fałata 2h w 
Bystrej już wkrótce spełniać 
będzie bardzo istotną rolę w 
funkcjonowaniu naszej społecz-
ności. Siedzibę znajdzie tu kil-
ka organizacji pozarządowych, 

które do swojej dyspozycji będą 
miały niezwykle komfortową 
przestrzeń, w tym dużą salę 
przeznaczoną na spotkania. 
taki obiekt ma, w obecnych 
czasach, nieocenioną wartość. 
obserwujemy z roku na rok jak 
maleje zaangażowanie w dzia-
łania społeczne. tym bardziej 
jako gmina dbać musimy o jak 
najlepsze warunki infrastruktu-
ralne dla tych, którzy wytrwale 
dążą do rozwoju swoich stowa-
rzyszeń, klubów czy organizacji 
oraz chcą zrobić coś ciekawego 
dla lokalnej społeczności. ta in-
westycja może stać się, w długo-
falowej perspektywie, ważnym 
elementem przyczyniającym się 
do rozwoju aktywności naszych 
mieszkańców.
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PrzedSzkole na miarę Potrzeb i oczekiwań
Nowoczesne przedszko-
le w Mesznej, które doce-
lowo pomieści 150 dzieci, 
powstaje przy ulicy Szczyr-
kowskiej, w centrum miej-
scowości, w niedalekim 
sąsiedztwie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego. 

– Tempo pracy przy budo-
wie przedszkola w Mesznej 
jest zgodne z planem, syste-
matycznie też realizowane są 
kolejne etapy tej inwestycji. 
Staramy się myśleć przyszło-
ściowo i zapewnić najlepsze 
warunki do pracy z najmłod-
szymi mieszkańcami gminy – 
mówi Janusz Zemanek, wójt 
gminy Wilkowice.

Budynek przedszkola bę-
dzie się składał się z dwóch 
kondygnacji, z czego górna 

przeznaczona zostanie na 
pobyt dzieci w sześciu od-
działach. Sale pomieszczą 
łącznie 150 przedszkolaków 
w dwóch skrzydłach budyn-
ku, połączonych przeszklo-
nym holem, z widokiem na 
scenę plenerową oraz ogród. 
Blok sal uzupełniony będzie 
o specjalne pomieszczenia do 
zajęć wspierających rozwój 
maluchów, zgodnie z ich in-
dywidualnymi potrzebami. 
Kondygnacja dolna przezna-
czona zostanie na pomiesz-
czenia dla administracji 
i obsługi placówki. 

Przedszkole posiadać bę-
dzie własny plac zabaw. Duża 
ilość zieleni w otoczeniu, 
wspierać będzie integrację 
dzieci z naturą, wpływając 
zarazem na przyjazną atmos-

ferę miejsca. Całość inwesty-
cji to koszt ok. 12 mln zł.

Budowa  p rzedszko la 
w Mesznej przebiega zgod-

nie z założonym harmono-
gramem. 

– Wyraźnie zaznaczona 
została już bryła budynku, 
wykonano instalacje podtyn-
kowe, a już niebawem obiekt 
zostanie zadaszony – zauważa 
wójt Janusz Zemanek. Jak do-
daje, Gmina pracuje aktualnie 
m.in. nad technologią kuch-
ni. Tyczy się to nie tylko jej 
organizacji czy dostosowania 
do ściśle określonych wymo-
gów sanitarnych, ale również 
planowanego wyposażenia. – 
Dokładamy wszelkich starań, 
aby placówka po jej otwarciu 
dobrze spełniała swoją funk-
cję. Inwestycja ma przyczynić 
się do harmonijnego wycho-
wania naszych pociech. Ideal-
nie wychodzi więc naprzeciw 
wyzwaniom i oczekiwaniom 
społecznym – podkreśla Ja-
nusz Zemanek. (reD)

Prace przy budowie przedszkola w Mesznej postępują, placówka gotowa będzie w połowie przyszłego roku.
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z Szacunku do wody
„Łapmy wodę” i „Butelki życia” to kolejne akcje 

podjęte przez Fundację Ekologiczną „Arka” z Biel-

ska-Białej, których celem jest zwrócenie uwagi na 

istotną rolę wody w codziennym funkcjonowaniu.

Fundacja zaprosiła końcem 
lipca do oglądania wystawy 
ekologicznej w ramach ogól-
nopolskiej inicjatywy „Łapmy 
Wodę”. Jej przeprowadze-
nie ma bezpośredni związek 
z długoletnim już procesem 
ocieplania klimatu i będącymi 
tego pokłosiem gwałtownymi 
zjawiskami pogodowymi, jak 
susze, gwałtowne ulewy czy 
powodzie. – Problem dotyczy 
nas wszystkich i jest to wy-
starczający powód, aby wziąć 
odpowiedzialność za ochronę 
i poszanowanie naszych za-
sobów wodnych, choćby po-
przez efektywne adoptowanie 
naszych miast czy gmin do 

zmian klimatu – mówi Woj-
ciech Owczarz, prezes biel-
skiej Arki.

Głównym założeniem ak-
cji edukacyjnej jest nakłonie-
nie mieszkańców w różnych 
regionach do gromadzenia na 
miarę możliwości wody opado-
wej. – Promujemy małą reten-
cję, nakłaniamy mieszkańców 
do zakładania instalacji groma-
dzenia wody deszczówki czy 
też tworzenia ogrodów desz-
czowych, bo są to dobre spo-
soby na oszczędzanie wody 
– dodaje Owczarz. Podkreśla, 
że pożądany efekt przynieść 
mają kampanie edukacyjne 
w placówkach oświatowych, 

organizacjach i instytucjach, bo 
właśnie współdziałanie różnych 
środowisk to aspekt kluczowy, 
aby sytuacja uległa poprawie.

Przy placu Bolka i Lol-
ka w Bielsku-Białej, a więc 
miejscu dużego natężenia ru-
chu, zainaugurowana została 
natomiast akcja pod hasłem 
„Butelki życia”, również sku-
piająca się na wypracowaniu 

społecznej postawy szacun-
ku do wody. Jak oszczędzać 
wodę na co dzień? – Zbieraj 
w swoim domu wodę z po-
rannej toalety, mycia warzyw 
czy naczyń środkami ekolo-
gicznymi, przelej ją do bu-
telek i podlej wybraną przez 
siebie roślinę. Możesz wybrać 
i podlewać jedno drzewo w mi-
janym przez ciebie parku, któ-

rym zaopiekujesz się w czasie 
suszy – podpowiadali organi-
zatorzy przedsięwzięcia.

W trakcie pożytecznie 
spędzonego dnia ekolodzy 
z Fundacji Ekologicznej Arka 
rozdawali napotkanym osobom 
rośliny zatrzymujące wilgoć 
w glebie, jak krwawnica po-
spolita, mięta nadwodna czy 
niezapominajka błotna, poma-

gali także w sadzeniu kwiatka 
do doniczki z recyklingu. 
Nie zabrakło rzecz jasna in-
nych niespodzianek w posta-
ci koszulek, toreb czy książek. 
W wydarzeniu chętnie uczest-
niczyła młodzież, co w kwestii 
przekazywania tak ważnych 
współcześnie treści proekolo-
gicznych stanowi szczególną 
wartość. (r)
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jakim zdjęciem Się PochwaliSz?
Do udziału w konkursie foto-
graficznym „Przyroda wokół 
nas” zachęca mieszkańców 
całego regionu Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
województwa śląskiego oraz 
zwrócenie uwagi na piękno 
otaczającej nas przyrody – 
to cele, jakie przyświecają 
konkursowi, nawiązującemu 
do mijającego wakacyjnego 
okresu. Aby w nim wziąć 
udział, należy wykonać zdję-
cie przyrody, fauny, flory 
bądź krajobrazu w dowolnym 
miejscu w Polsce, a następnie 
przesłać je na adres mailowy 
konkursfoto@wfosigw.kato-
wice.pl.

Przyjęto zarazem założe-
nie, że jedna osoba zgłosić 
może maksymalnie 4 kon-
kursowe fotografie przy jed-
noczesnym obowiązkowym 

polubieniu profilu WFO-
ŚiGW w Katowicach na Fa-
cebooku – www.facebook.
com/wfosigw.katowice. To 
właśnie tam przeprowadzony 
zostanie decydujący etap kon-
kursu, a autorzy zdjęć, które 
uzyskają najwięcej polubień, 
otrzymają zestawy atrakcyj-
nych nagród.

Jak podkreśla organizator, 
szczególnie doceniana będzie 
trafność wyboru tematu oraz 
jakość walorów artystycz-
nych i estetycznych. Kon-
kurs trwa do 11 września. Od 
15 do 30 września wybrane 
wcześniej fotografie poddane 
zostaną głosowaniom inter-
nautów. (Ma)

kolejna rewitalizacja
Nowe oblicze zyskują kolej-
ne tereny Czechowic-Dzie-
dzic. Służą one do rekreacji 
i wypoczynku w miejscach, 
gdzie istotne znaczenie od-
grywa przyroda.

Gmina Czechowice-Dzie-
dzice przygotowuje się do 
realizacji następnej tego ro-
dzaju inwestycji. Tym razem 
rewitalizacji doczeka się 
Park Miejski „Lasek”, cze-
mu posłużyć ma dofinanso-
wanie w wysokości 5 mln zł 
z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Rządowego Fun-
duszu Polski Ład. Dzięki tak 
znacznym środkom Gmina 
wygospodaruje z własnego 
budżetu tylko ok. 110 tys. zł, 
co wystarczy, aby stworzyć 
niemal w centralnej części 
miasta miejsce atrakcyjne dla 
jego mieszkańców.

Inwestycja przewiduje za-
gospodarowanie około 3,5 ha 
terenu oraz przebudowę ale-
jek i placów, a także budowę 

nowych elementów służących 
wypoczynkowi i rekreacji, 
w tym placów zabaw, si-
łowni zewnętrznych i tężni. 
W Parku Miejskim wykona-
ne zostanie nowe oświetlenie, 
co podobnie, jak montaż sys-
temu monitoringu, podnie-
sie bezpieczeństwo. Jednym 
z priorytetów zadania będzie 
zarazem dbałość o okazałe, 
stare drzewa, które od dzie-
sięcioleci rosną w czecho-
wickim Lasku i stanowią jego 
nieodłączny krajobraz, doce-

niany przez użytkowników 
parkowej przestrzeni.

Zakończenie inwesty-
cji planowane jest na 2024 
rok. Będzie to kolejna rewi-
talizacja terenów mających 
swoje niezaprzeczalne walo-
ry przyrodnicze. Wcześniej 
takie prace objęły Dolinę 
Potoku Czechowickiego i wy-
budowanie dwóch parków – 
Świętej Barbary w północnej 
i Szwajcarska Dolina w po-
łudniowej części Czechowic-
-Dziedzic. (reD)

W Beskidach i południowej części województwa śląskiego nie brakuje miejsc 
wyjątkowo urokliwych, które w czasie wakacji chętnie wybierane są do 
wypoczynku.

Park Miejski „lasek” stanie się wkrótce kolejnym atrakcyjnym miejscem 
rekreacji i wypoczynku na łonie natury.
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więcej SPania na 
leśnych obSzarach

Nadleśnictwa Ujsoły i Jeleśnia przystąpiły do programu „Zanocuj w lesie”.
Przypomnijmy, że w ubie-

głym roku w wielu miejscach 
Polski rozpoczął się pilotaż 
tego programu. Niejako „na 
dziko” – choć w wyznaczo-
nych przez leśnictwa obsza-
rach – można było biwakować 
całkowicie poza szlakiem. 
Do pilotażu przystąpiły nad-
leśnictwa południowej czę-
ści województwa śląskiego, 
m.in. Kobiór, Bielsko, Wi-
sła, Ustroń, Węgierska Gór-
ka i po sąsiedzku Andrychów 
oraz Sucha Beskidzka. Warto 
odnotować fakt, że na terenie 
podległym nadleśnictwom 
Bielsko i Ustroń, a w mniej-
szym zakresie także Wisła, 
na kilku obszarach dozwolo-
no nawet biwakowanie z uży-
ciem butli gazowej.

W tym roku jako kontynu-
acja założeń ogólnopolskie-
go pilotażu zwiększyła się 
liczba miejsc udostępnienia 
obszarów leśnych na bush-
craft i survival. Program ma 
już charakter stały i przystą-
piły do niego Nadleśnictwa 
Jeleśnia i Ujsoły. Być może 
miłośnikom spania pod go-
łym niebem w leśnej głuszy 
Jeleśnia kojarzy się przede 
wszystkim z okolicami Pil-
ska, ale tam akurat terenów 
noclegowych nie wyznaczo-
no. Z drugiej jednak strony 
obszar tego Nadleśnictwa 
jest bardzo rozległy i warto 
pokusić się o biwakowanie 
np. w południowych lasach 
Beskidu Małego, pod pa-
smem Czupla lub w rejonie 

góry Żar pod Cisową Gra-
pą czy Jaworzyną, albo też 
w obszarze Kocierza Ry-
chwałdzkiego. Tereny wy-
znaczono w Leśnictwach 
Czernichów, Kocierz Ry-
chwałdzki, Zakocierz oraz 
Koszarawa Cicha.

Z kolei na terenie Nadle-
śnictwa Ujsoły noclegi moż-
liwe są w rejonie Rachowca 
i Krawców Wierchu, obej-
mują swoim zasięgiem trzy 
główne pasma górskie: Wiel-
kiej Raczy, Wielkiej Ry-
cerzowej oraz Lipowskiej 
i Rysianki.

Oczywiście, trzeba spełnić 
kilka warunków. Jeśli noco-
wać będziecie jedną lub dwie 
noce, a wasza grupa liczyć 
będzie mniej niż 9 osób, nie 

trzeba tego zgłaszać. W każ-
dym innym przypadku należy 
wypełnić ankietę, dostępną na 
stronie nadleśnictw, np. ujso-
ly.katowice.lasy.gov.pl lub 
jelesnia.katowice.lasy.gov.
pl, i na dwa dni przed plano-
wanym biwakiem wysłać ją na 
podany na stronie adres.

Inne ograniczenia dotyczą 
przede wszystkim otwarte-

go ognia, którego nie wolno 
używać dowolnie, a jedy-
nie w nielicznych miejscach 
wyznaczonych przez nadle-
śnictwa. Nie wolno też na 
biwakowanie wjeżdżać samo-
chodami, quadami, zaprzęga-
mi, pojazdami motorowymi, 
a miejsce biwakowania na-
leży zostawić w nienaruszo-
nym stanie.

Nadleśnictwa zastrzegają 
sobie też wprowadzenie okre-
sowych zakazów, związanych 
np. z wycinką drzew w rejonie 
czy prowadzonymi polowa-
niami. Dlatego należy śledzić 
ich strony internetowe. Tam 
także można znaleźć dokładne 
mapy dopuszczonych do no-
cowania obszarów i wszyst-
kie niezbędne informacje. (łU)

energia czySta i w nadmiarze
Jak samorządy mogą zapew-
nić sobie samowystarczalność 
energetyczną – zastanawiali się 
uczestnicy wyjazdowego Kon-
wentu Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Bielskiego w EkoCen-
trum OZE w Kielcach.

Wizyta studyjna w EkoCen-
trum OZE na terenie Kielec-
kiego Parku Technologicznego 
oraz na Politechnice Święto-
krzyskiej nie była przypadko-
wa. Powiat bielski wraz z 9 
gminami ze swojego terenu 
i bielską Agencją Rozwoju 
Regionalnego utworzył dwa 
miesiące temu Klaster Energii 
Powiatu Bielskiego.

– Klaster zakłada taką 
współpracę samorządów 
z lokalnymi przedsiębiorca-
mi, która polega na wytwarza-
niu energii elektrycznej i jej 
bilansowaniu, aby wszyscy 
na tym skorzystali. Takiego 

klastra energii jeszcze w na-
szym kraju nie ma – mówił 
na konferencji „Koncepcja 
dochodzenia do samowy-
starczalności energetycznej” 
Artur Pawelec z Politechniki 
Świętokrzyskiej. Obecnie nie 
chodzi już o produkcję ener-
gii, a o jej jak najlepsze wy-
korzystanie.

– Jesteśmy na początku 
drogi, którą tutaj w Kielcach 
podążają już od jakiegoś cza-
su. Toteż doświadczenie ze 
źródłami zielonej energii, ale 
też wiedza o ustawodawstwie 
w tym zakresie, mogą nam 
znacznie pomóc – mówi sta-
rosta bielski Andrzej Płonka.

Członkowie bielskiego 
klastra energetycznego obec-
nie pracują nad aktualizacją 
strategii, prowadzą również 
rozmowy z dystrybutorem 
sieci Tauron, który zamie-
rzają pozyskać i włączyć do 

współpracy. Co ważne, choć 
Klaster Energii  Powiatu 
Bielskiego powstał zaledwie 
przed dwoma miesiącami, to 
już po prasowych doniesie-
niach o jego utworzeniu za-
interesował się współpracą 

z nim szereg lokalnych przed-
siębiorców. Zapowiadają, że 
także w najbliższym czasie 
stworzą klaster energetyczny.

Uczestnicy konwentu od-
wiedzili zaplecze badawczo-
-rozwojowe i szkoleniowe 

kieleckiego EkoCentrum 
OZE. W ośrodku badacze po-
równują wydajność różnych 
rozwiązań odnawialnych 
źródeł energii i dopasowują 
je do konkretnego odbiorcy – 
gminy, przedsiębiorstwa czy 

osoby fizycznej. Odbywają 
się tu też szkolenia instalato-
rów, wykonywane są audyty 
i serwis instalacji. – Warto się 
uczyć od tych, którzy dyspo-
nują ekspercką wiedzą – uwa-
ża starosta bielski. (MF)

kieleckie ekocentrum oze dysponuje zapleczem badawczym odnawialnych źródeł energii.
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biegowe wyzwanie  
na Skrzyczne
To będzie bez wątpienia zna-
czące wydarzenie sportowe 
– na sobotę 3 września za-
planowany został w Szczyr-
ku bieg alpejski „Skrzyczne 
– Wyzwanie 1257”. Jego 
uczestnicy pokonają atrak-
cyjną trasę o długości ponad 
4 kilometrów, a dodatkowym 
dla nich utrudnieniem będzie 
znaczne przewyższenie sięga-
jące przeszło 700 m.

Lokalizacją wrześnio-
wych zawodów będzie trasa, 
która poprowadzi z okolic 
dolnej stacji kolei linowej 
na Skrzyczne, należącej do 
jednego z partnerów biegu 
Centralnego Ośrodka Spor-
tu – Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku, 
przez niebieski szlak tury-
styczny i Halę Jaworzyna, 
aż po metę przy górnej sta-
cji kolei. Taka właśnie for-
muła ponad 4-kilometrowego 
biegu, dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, zapewni jego 
atrakcyjność i realizację za-
kładanych celów – popula-
ryzację aktywnego spędzania 
czasu poprzez bieganie, pro-

mocję infrastruktury sprzyja-
jącej uprawianiu sportu oraz 
walorów turystycznych regio-
nu ze szczególnym uwzględ-
nieniem malowniczych okolic 
Beskidu Śląskiego.

Jak przekonuje Marcin 
Rzeszótko, siedmiokrotny 
medalista Mistrzostw Polski 
w biegach górskich, formu-
ła biegu alpejskiego przygo-
towana przez organizujące 
go Stowarzyszenie Promo-
cji Sportu, Rekreacji i Ak-
tywności Fizycznej „Flow”, 
gwarantuje olbrzymią daw-
kę emocji.

W biegu „Skrzyczne – 
Wyzwanie 1257”, mającym 
ogólnopolski zasięg dzięki 
zapisanym już uczestnikom, 
klasyfikacje prowadzone 
będą w kategorii open kobiet 
i mężczyzn oraz w poszcze-
gólnych grupach wieko-
wych. Wszyscy zawodnicy 
otrzymają okolicznościo-
we medale, a także obficie 
wyposażone pakiety starto-
we. Nie zabraknie pucharów 
oraz upominków rzeczo-
wych dla najlepszych oraz 
nagród niespodzianek w ra-
mach szczęśliwych numerów 

startowych. Ciekawostką 
– to z perspektywy Miasta 
Szczyrk i jego mieszkańców 
– będzie wyłonienie Najlep-
szego Szczyrkowianina i Naj-
lepszej Szczyrkowianki.

Bieg zaplanowany na so-
botę 3 września nawiązuje 
w swoim kształcie do orga-
nizowanych tu już zawodów 
w 2015 roku, gdy uczest-
nicy zaproszeni zostali do 
iście ekstremalnej rywali-
zacji z dotarciem na szczyt 
Skrzycznego wzdłuż kolei 
linowej. I choć tym razem 
powinno być nieco łatwiej, 
to wcale nie oznacza, że 
bieg nie będzie stanowił so-
lidnego wyzwania przy po-
nad 700-metrowym pułapie 
przewyższenia i konieczności 
osiągnięcia na finiszu wyso-
kości 1257 m n.p.m.

S p o n s o r a m i  b i e g u 
„Skrzyczne – Wyzwanie 1257” 
są: Blachotrapez, Revolt Ener-
gy, Bank Spółdzielczy Ziem 
Górskich Karpatia oraz Caro-
lina Toyota Bielsko. Zapisy do 
udziału w wydarzeniu prowa-
dzone są pod linkiem – https://
bgtimesport.pl/zawody/biegi/
id/599. (F)
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