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roboty na koniec rokU
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Samorządy uchwaliły tegoroczne budżety

str.  9,10,11

Pandemia, która wczesną wiosną ogarnęła Polskę, 
odcisnęła się m.in. na wpływach do budżetów sa-
morządów. Choć początkowe obawy nie okazały się  
aż tak straszne, to jednak zmniejszenie dochodów 
w 2020 r. było faktem. W tym roku ma być lepiej, 
ale cały czas jeszcze walczymy z koronawirusem. 
Dlatego gminy stworzyły budżety, które uwzględ-
niają ryzyko nowego zamknięcia gospodarki.

ostrożnie, ale z oPtymizmem

nasza strona internetowa w nowej oDsłonie

www.gazetabeskidzka.pl
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UsUń  
azbest

Jak każdego roku Gmina 
Bestwina zbiera wnioski od 
swoich mieszkańców na nie-
odpłatne usunięcie azbestu 
z działki.

Jak wyjaśnia wójt Artur 
Beniowski, do całkowitego 
usunięcia materiałów zawie-
rających azbest na terenie 
całej gminy pozostało już 
bardzo niewiele. Przed laty 
używano tanich materiałów 
zawierających azbest do 
izolacji, potem okazało się, 
że stanowi on śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Niewi-
doczne fragmenty włókien, 
uwolnione z uszkodzonych 
elementów, wdychane mogą 
prowadzić do wielu groźnych 
chorób, w tym nowotworów. 
–  Od wielu lat prowadzimy 
akcję usuwania azbestu, więc 
konsekwentnie co roku takich 
materiałów ubywa z kilku-
dziesięciu gospodarstw – 
mówi wójt.

Bestwina należała do 
jednych z pierwszych gmin, 
które całościowo postano-
wiły rozwiązać problem 
już w 2005 r., a 10 lat póź-
niej przygotowała specjalny 
program dofinansowania 
utylizacji niebezpiecznego 
materiału. Zgodnie z wymo-
gami azbest musi zniknąć 
do 2032 r., ale w Bestwinie 
prawdopodobnie stanie się to 
w ciągu dwóch, trzech naj-
bliższych lat. – Usuwaniem 
zajmują się specjalistyczne 
firmy, odbywa się to najczę-
ściej przy okazji remontów 
budynków. Właściciele po-
sesji zgłaszają się na począt-

ku roku, wtedy my możemy 
wszystko organizacyjnie i fi-
nansowo przygotować – do-
daje Artur Beniowski.

Na stronach Urzędu Gmi-
ny pojawiła się już informa-
cja, zachęcająca do składania 
wniosków do końca lutego. 
Na tej podstawie samo-
rząd będzie mógł wystąpić 
o dotacje do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na ten cel oraz 
zorganizować tegoroczne 
usunięcie, tymczasowe skła-
dowanie i wywóz do utyliza-
cji materiałów zawierających 
azbest. (Łu)

Program w PrzygotowaniU
Kontynuacja Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji to jedno z najistotniejszych 
działań ekologicznych zaplanowanych na 
najbliższe lata w gminie Jaworze.

Program, który realizowany był już 
w latach 2018-2020 spotkał się z dużym za-
interesowaniem mieszkańców Jaworza. Wy-
mieniono blisko setkę pieców, w znaczącej 
większości, na poziomie aż około 80 procent, 
„kopciuchy” zastąpione zostały źródłami 
ogrzewania na gaz. Na te gmina zabezpieczyła 
zresztą większe środki dofinansowania inwe-
stycji z wyasygnowanej dotąd łącznej puli ok. 
1 mln zł z uwzględnieniem pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wyłącznie montaż pieców gazowych, 
co zgodne jest z uchwałą antysmogową dla 
województwa śląskiego, dofinansowywany 
będzie w nadchodzącej edycji PONE, która 
ruszy w 2022 roku na okres trzyletni. – Ten 
rok poświęcamy na to, aby dobrze przygoto-
wać się do wymiany kolejnych pieców. Zbie-
ramy zapotrzebowanie, które pozwoli nam na 
dokonanie dokładnej inwentaryzacji źródeł 
ciepła posiadanych przez naszych mieszkań-
ców – mówi Radosław Ostałkiewicz, wójt 
gminy Jaworze.

Wymiana pieców dobrze wpisuje się w sze-
reg inicjatyw realizowanych na terenie gminy, 
a mających bezpośredni związek z działaniami 
proekologicznymi. W ostatnich latach w kilku 
miejscach w Jaworzu zamontowane zostały 
czujniki pyłowe oraz ekosłupki, zaś na Szkole 
Podstawowej nr 1 funkcjonuje stacja meteo. 
Dodatkowo jakość powietrza w trakcie sezonu 
grzewczego kontrolowana jest przy użyciu 
drona. Wszelkie parametry odczytywać można 
zarazem na bieżąco na specjalnie utworzonej 
stronie internetowej pod adresem www.czyste.
jaworze.pl. (M)

białka lePiej znana
Przepływająca przez Bystrą w gminie Wilkowice rzeka Białka zostanie lepiej 

wyeksponowana dla spacerowiczów i miłośników przyrody. Przy okazji 

powstanie Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej.

Na projekt „Rewitaliza-
cja przestrzeni nadbrzeżnej 
potoku Białka w Bystrej” 
Gmina Wilkowice pozyska-
ła 3,8 mln zł dofinansowania 
w trybie pozakonkursowym 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Kwota ta stano-
wi 85 proc. kosztów całego 
zadania. Projekt ma za za-
danie wzmocnienie ochrony 
różnorodności biologicznej 
wykorzystującej  walory 
przyrodnicze w strefie nad-
brzeżnej Białki, jak również 
stworzenie infrastruktury 
edukacyjnej związanej z wła-
ściwym ukierunkowaniem ru-
chu turystycznego w zgodzie 
z przyrodą.

To dobra wiadomość dla 
wszystkich miłośników spa-
cerów wzdłuż Białki w tym 
rejonie. A stanowią oni dość 
liczną grupę, bowiem trasa za-
czyna się jeszcze w Bielsku, 
w pobliżu kościoła św. Bar-
bary, ale wielu pieszych za-

czyna ją już na brzegach rzeki 
w sąsiedztwie centrum Ge-
mini. Rejon jest raczej dziki 
i zaniedbany, toteż niewielka 
ingerencja zagospodarowująca 
ten teren w sposób przyjazny 
dla przyrody zdecydowanie 
uatrakcyjni spacery.

Wśród zadań projektu 
przewidziano m.in. rozbiór-
kę, przeniesienie i odbudowę 
miejscowego zabytkowego 
budynku jednorodzinne-
go i odtworzenie go wraz 
z adaptacją na Gminne Cen-
trum Edukacji Ekologicznej. 
Zostanie także wyznaczona 
i zmodernizowana piesza 
trasa edukacyjno-dydaktycz-
na, powstanie odpowiednie 
oznakowanie, a nawierzchnia 
mineralna wzdłuż brzegów 
przejdzie remont, powstanie 
również kładka dla pieszych 
na Białce. Wśród działań 
przyrodniczych związanych 
z  wykonaniem projektu 
warto wymienić wykonanie 
i montaż tablic edukacyjnych 
na trasie dydaktyczno-przy-

rodniczej, usunięcie dzikich 
wysypisk śmieci z ekosyste-
mów łęgowych, eliminację 
inwazyjnych roślin obcego 
pochodzenia z płatów roślin-
ności nadrzecznej, montaż 
budek lęgowych dla plusz-
cza, stworzenie kompozycji 
roślin rodzimych oraz zgodne 
z naturą uporządkowanie te-
renu.

Tuż przed świętami wójt 
gminy Wilkowice Janusz 
Zemanek podpisał umowę 
na realizację części projek-
tu. Za kwotę 1,17 mln zł 
firma, która wygrała prze-
targ, w najbliższym czasie 
zbuduje specjalny plac do 
edukacji ekologicznej przez 
zabawę  wraz z sezonowym 
centrum edukacyjnym, doko-
na zagospodarowania terenu 
wokół Gminnego Centrum 
Edukacji Ekologicznej wraz 
z małą infrastrukturą edukacji 
ekologicznej, a także zbuduje 
trasy edukacyjno-dydaktycz-
ne wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą. (Łu)

Wójt gminy Wilkowice Janusz Zemanek podpisał umowę na realizację części projektu zagospodarowania terenów 
nadbrzeżnych Białki.
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oPony nie rosną w lasach
Aż 11 metrów sześciennych 
opon pozyskali leśnicy z la-
sów pszczyńskich na prze-
łomie roku. Oczywiście, nie 
traktują ich jako daru lasu, 
ale uciążliwe i zagrażające 
przyrodzie śmieci, które na-
leży zutylizować.

Słynne lasy pszczyńsko-ko-
biórskie administrowane przez 
Nadleśnictwo Kobiór rozciąga-
ją się na sporej przestrzeni na 
południe od Aglomeracji Ślą-
skiej, przecinają je m.in. dwie 
ważne dwupasmowe arterie: 
Wiślanka, a więc DK81, oraz 
DK1 z Bielska do Katowic.

Jak informuje Jacek De-
rek z Nadleśnictwa Kobiór, 

właśnie w bliskości ważnych 
dróg należy szukać głównej 
przyczyny znajdowania opon 
w lesie, bo to głównie na po-
boczach i w przylegających 
do jezdni lasach leśnicy na nie 
natrafiają. Toteż choć problem 
porzucanych na poboczach 
opon nie dotyczy jedynie la-
sów pszczyńskich, to właśnie 
tu przybiera poważną skalę.

Najczęściej są to poje-
dyncze opony. Należy przy-
puszczać, że po uszkodzeniu 
i wymianie na nową kierowca 
starą pozostawił w lesie. Jed-
nak zdarzają się i poważniej-
sze przypadki. W grudniu na 
skraju lasu przy ulicy Oby-
watelskiej w Tychach-Wilko-

wyjach ktoś porzucił opony 
w ilości hurtowej. W większo-
ści przypadków, jeżeli spraw-
cy nie przyłapano na gorącym 
uczynku, praktycznie pozosta-
ją nieznani.

Na przełomie roku Nad-
leśnictwo Kobiór zorgani-
zowało dwie akcje wywozu 
ze wszystkich 15 leśnictw 
mu podlegających, zbiórkę 
wyznaczono w leśnictwie 
Czarków. Opony należą do 
kategorii odpadów specjal-
nych, Nadleśnictwo wynajęło 
więc kontener i wywiozło ok. 
11 m sześc. starych opon.

Koszty utylizacji niechcia-
nych w lesie odpadów z roku 
na rok wzrastają. Ostatnia 

akcja „opona” kosztowała 
Nadleśnictwo wprawdzie 2 
tys. zł, ale utylizacja wszyst-
kich odpadów w 2018 roku 

już ponad 45 tys. zł, w 2019 
roku prawie 46 tys. zł, a w 
minionym roku około 70 tys. 
zł. Co roku wywożonych jest 

około 400 m sześc. różnego 
rodzaju odpadów, przede 
wszystkim porzucanych nie-
legalnie w lesie. (RED)

Opony zgromadzone w leśnictwie Czarków przed utylizacją.
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więcej na wymianę
W tym roku właściciele 
i współwłaściciele domów 
w gminie Jasienica otrzy-
mają większe wsparcie na 
wymianę kotłów.

– Co roku z budżetu Gmi-
ny Jasienica przeznaczamy 
ćwierć miliona złotych jako 
dopłatę dla mieszkańców na 
wymianę starych kopciuchów 
na nowoczesne i ekologiczne 
ogrzewanie. Teraz zasady 
będą jeszcze korzystniejsze 
– wyjaśnia wójt Janusz Pie-
rzyna.

Pod koniec grudnia zmie-
niono zapisy w regulaminie 
przyznawania dotacji celowej 
na wymianę źródła ogrzewa-
nia budynków mieszkalnych 
i lokali mieszkalnych. Ko-
rzystnie zmieniają się przede 
wszystkim kwoty dofinanso-
wania. I tak właściciel domu, 
który pozbywa się starego 
kotła na paliwo stałe na rzecz 
pieca gazowego kondensacyj-
nego dostanie dopłatę w wy-
sokości 4 tys. zł.

Z kolei po 2,5 tys. zł dofi-
nansowania dostaną wszyscy 

właściciele mieszkań w bu-
dynku dotychczas ogrzewa-
nym wspólną instalacją ze 
starego kotła. W tym wypad-
ku dopłata musi zostać wy-
korzystana na zainstalowanie 
kotła gazowego kondensacyj-
nego w każdym z tych lokali.

Kolejny rodzaj dopłat 
dotyczy tych budynków 
wielorodzinnych, w których 
zostanie zlikwidowany stary 
kocioł wspólnego central-
nego ogrzewania i zastąpio-
ny piecem bądź gazowym 
kondensacyjnym, bądź na 

paliwo stałe, spełniającym 
wymagania ecodesignu-eko-
projektu. W tym wypadku 
dopłata wyniesie po 2 tys. zł 
na mieszkanie.

W ciągu ostatnich czte-
rech lat Gmina Jasienica 
udzieliła dofinansowania do 
wymiany blisko 340 kotłów 
centralnego ogrzewania – na 
94 węglowe 5 klasy wydaj-
ności i 241 gazowych, co 
kosztowało budżet Gminy 
730 tys. zł. Jak podkreśla 
wójt Janusz Pierzyna, wy-
raźnie widać, że zdecydo-
wana większość właścicieli 
domów decyduje się na no-
woczesne ogrzewania gazo-
we, znacznie korzystniejsze 
dla atmosfery. (uGJ)

Drzewo ważne  
Dla człowieka

Nadleśnictwo Węgierska 
Górka z końcem ub.roku po-
informowało o rozstrzygnię-
ciu X Konkursu Plastycznego 
„Drzewo i drewno w gospodar-
ce kraju oraz życiu człowieka”.

Wielki finał zorganizowa-
no na terenie Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Bystrej, 
który wspiera Nadleśnictwo 
w inicjatywach promujących 
działania leśników na rzecz 
przyrody. Jak informuje Pa-
weł Griner z Nadleśnictwa 
Węgierska Górka, w ubie-
głorocznej edycji konkursu 
wzięło udział ponad 5 tys. 
uczestników. Leśnicy do-
roczny konkurs kierują przede 

wszystkim do młodych osób, 
dzieci i młodzieży ze szkół 
średnich, podstawowych 
i przedszkoli z gmin Lipowa, 
Radziechowy-Wieprz, Wę-
gierska Górka oraz Milówka, 
a więc tam, gdzie znajdują się 
lasy Nadleśnictwa.

Podczas rozstrzygnięcia 
konkursu nadleśniczy Marian 
Knapek wręczył dyplomy 
i nagrody 350 laureatom. Jak 
zaznaczył, wszystkie prace 
cechowała niezwykła kre-
atywność oraz ogromna pra-
cochłonność, co miało swoje 
przełożenie na wysoki poziom 
konkursu i trudne zadanie dla 
komisji konkursowej. (RED)
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Przypominamy, że w wojewódz-
twie śląskim obowiązuje uchwa-
ła antysmogowa zobowiązująca 
do likwidacji starych pieców 
węglowych, których rozpoczę-
cie eksploatacji nastąpiło przed 
wrześniem 2017 r.:
 kotły powyżej 10 lat od daty 
produkcji – do końca 2021 r.
  kotły od 5 do 10 lat od daty 
ich produkcji – do końca 2023 r.
 kotły poniżej 5 lat od daty ich 
produkcji – do końca 2025 r.
 kotły klasy 3 lub 4 – do końca 
2027 r.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

z żałobnej karty
W ostatnich tygodniach odeszło od nas do wieczności trzech naszych Kolegów. Chcemy 
choć kilkoma zdaniami wspomnienia upamiętnić ich życie i działalność w „Solidarności”. 
Rodzinom, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłych składamy wyrazy szczerego 
współczucia i solidarności w bólu.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

StaniSŁaW StOlaRSki (1952-2021)
W ostatnich dniach dotarła do nas jeszcze jedna tragiczna wiadomość: 

22 stycznia 2021 r. w Żywcu zmarł nasz kolega śp. Stanisław Stolarski. 
Miał 68 lat.

Stanisław Stolarski w latach 1989-2002 był przewodniczącym Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Śrub w Żywcu. Jego 
związkowa praca przypadła na niezwykle ciężki czas transformacji 
ustrojowej w Polsce i przekształceń własnościowych zakładu. Od listo-

pada 1992 r. pełnił funkcję członka Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, 
a od marca 1992 do czerwca 1998 r. przewodniczącego Podregionu Żywiec i członka 
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie.

Jan WilCZak (1939-2021)
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 13 stycznia 2021 roku 

odszedł od nas do wieczności śp. Jan Wilczak, członek Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Tydzień wcześniej ukończył 82 lata.

Jan Wilczak był członkiem „Solidarności” od 1980 roku. Jego 
macierzystą organizacją związkową była komisja w Bielskiej Fabryce 
Maszyn Włókienniczych „Befama”. Od 1998 roku pełnił funkcję 
przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność” Regionu Podbeskidzie, a od 2002 roku także członka Prezydium Krajowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów. Od 2014 roku był członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność”. Zapamiętamy Go jako dobrego, życzliwego człowieka.

Pogrzeb śp. Jana Wilczaka odbył się 16 stycznia w Wilkowicach.

CZESŁaW ŁySiEń  (1943-2021)
10 stycznia 2021 r. w Bielsku-Białej zmarł nasz kolega śp. Czesław 

Łysień. Miał 77 lat.
W latach 1980-81 był członkiem „Solidarności” w Bielskiej Fabryce 

Maszyn Włókienniczych „Befama”. Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go został internowany. W obozie w Jastrzębiu-Szerokiej był więziony 
do końca kwietnia 1982 r. W następnych latach przebywał na emigracji 
w Niemczech. Był aktywnym członkiem bielskiego stowarzyszenia „Pod-

beskidzie Wspólna Pamięć”. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy-
znał mu status osoby represjonowanej z powodów politycznych, a w ostatnim czasie Instytut 
Pamięci Narodowej wszczął procedurę, by uhonorować go Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pogrzeb śp. Czesława Łysienia odbył się 14 stycznia na cmentarzu parafii Narodzenia NMP 
w Bielsku-Białej Lipniku.

skontaktUj się z nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związ-
ku zawodowego lub mające problemy w swoich 
zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarzą-
dem Regionu Podbeskidzie nSZZ „Solidarność” 
lub terenowymi oddziałami naszego związku. 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną pro-
simy korzystać z kontaktu telefonicznego lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat tel. 33 812 67 90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 530 760 060, tel. 33 812 67 90 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812 67 52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny 
tel. 33 812 67 53 (szczegółowe telefony na 
stronie internetowej) 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SiEDZiBy ODDZiaŁÓW

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

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21 
Koordynator – Joanna Czerwik   
tel. 506 194 984,  
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl

Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek  
tel. 696 600 333,  
e-mail: czeslawchrapek@gmail.com

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

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56 
Przewodniczący – Andrzej Madyda  
tel. 603 769 965,  
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl
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Pracownicy Fiata żąDają PoDwyżek
– Płace mają odpowiadać zaangażowaniu 

i wysiłkowi pracowników – podkreślają związ-
kowcy z Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ „Solidarność”, którzy 21 stycznia 
wystąpili o podwyżki wynagrodzeń w dwóch 
największych fiatowskich spółkach: FCA Poland 
i FCA Powertrain Poland.

Związkowcy z fiatowskiej „Solidarności” re-
gularnie od listopada 2019 (!) roku występują do 
dyrekcji o podwyżki płac w tyskim FCA Poland 
oraz bielskim FCA Powertrain. Mimo kolejnych 
pism i wezwań, wciąż brak jest merytorycznej 
odpowiedzi, czyli podjęcia rozmów, których 
efektem byłby należyty wzrost wynagrodzeń 
pracowników obu spółek.

W tej sytuacji „Solidarność” FCA Poland 
wystąpiła w czwartek 21 stycznia 2021 r. z żą-
daniami płacowymi w trybie sporu zbiorowego. 
W przypadku obu spółek związkowcy żądają 
takiej samej podwyżki płac – zwiększenia 
stawek wynagrodzenia zasadniczego każdego 
pracownika o 5 zł na godzinę ze skutkiem od 
września 2020 r. Nieuwzględnienie tych żądań 
w terminie siedmiu dni, zgodnie z prawem, bę-
dzie równoznaczne z wszczęciem sporu zbio-
rowego, a tym samym – jak stanowi ustawa 
– z obowiązkiem niezwłocznego rozpoczęcia 
przez pracodawcę rokowań z reprezentującą 
pracowników MOZ NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy podkreślają, że ich żądanie jest 
zwykłym dążeniem do zapewnienia wszystkim 
pracownikom „sprawiedliwego wynagrodzenia 

odpowiadającego ich zaangażowaniu i wkładowi 
pracy, jak również podstawowej stabilizacji eko-
nomicznej”.

Tłumaczą oni jednocześnie, że pracownicy 
obu spółek są nieustannie obciążani nowymi, 
rosnącymi zadaniami, wymaga się od nich sta-
łego wzrostu wydajności i efektywności pracy. 
Z drugiej strony rosnące koszty utrzymania oraz 
inflacja prowadzą do realnego spadku wynagro-
dzeń. „Wszystkim pracownikom należy zapew-
nić godne wynagrodzenia odpowiadające ich 
wysiłkowi, zaangażowaniu, najwyższej wydaj-
ności i jakości pracy” – podkreślają związkowcy 
z „Solidarności” przypominając pracodawcy, że 
do odniesienia sukcesu na globalnych rynkach 
niezbędna jest inwestycja w ludzi, którzy za-
pewniają wysoką jakość i wydajność produkcji.

Równocześnie związkowcy przestrzegają, że 
w przypadku zignorowania ich żądania „podej-
mą wszelkie możliwe akcje protestacyjne i inne 
działania zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, do ogłoszenia strajku włącznie”.

Portal „twarze  
soliDarności”

Z okazji 40. rocznicy powstania „Solidar-
ności” Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach we współpracy z „Gościem 
Niedzielnym” przygotował serwis interne-
towy „Twarze Solidarności”. Teraz zostanie 
on uzupełniony o zakładkę „Podbeskidzki 
strajk generalny”.

Wstęp do portalu „Twarze Solidarności” na-
pisał Prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej 
Duda. – Walka podjęta przez nas, Polaków, 
latem 1980 roku była pierwszym krokiem na 
drodze do obalenia systemu komunistyczne-
go. Stało się tak dzięki odwadze i determinacji 
strajkujących; dzięki wielomilionowej wspól-

nocie, złączonej patriotyzmem i wyznawanymi 
wartościami w oporze przeciwko reżimowi; 
dzięki powszechnemu odrzuceniu fałszerstw 
propagandy i konsekwentnemu żądaniu posza-
nowania ludzkich praw, swobód obywatelskich 
i godności każdego człowieka – czytamy we 
wstępie Prezydenta RP.

Teraz z inicjatywy dr. Andrzeja Grajewskiego, 
historyka i redaktora „Gościa Niedzielnego”, przy 
wsparciu IPN oraz podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”, portal ten zostanie wzbogacony o zakładkę, 
poświęconą strajkowi na Podbeskidziu w 1981 
r. Znajdą się w niej kalendarium tamtego prote-
stu, relacje, liczne zdjęcia (w tym także dotąd 
niepublikowane) oraz strajkowe plakaty i doku-
menty. Inauguracja tej części portalu odbędzie 
się 5 lutego z udziałem m.in. przewodniczącego 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marka Bogusza 
(zaplanowana jest transmisja internetowa).

Zachęcamy do odwiedzenia tej strony – jej ad-
res to: https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/. Można 
tam trafić także poprzez zakładkę na internetowej 
stronie głównej podbeskidzkiej „Solidarności”: 
http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/.

oD stycznia Poszły w górę…

Płaca minimalna i DoDatki nocne
Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodze-

nie za pracę wynosi 2800 zł brutto, czyli o 200 zł 
więcej niż w minionym roku. Minimalna stawka 
godzinowa dla określonych umów cywilnopraw-
nych wzrasta z 17 do 18,30 zł brutto. Płaca mini-
malna będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego 
na 2021 rok przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej. W stosunku do 2020 r. jest 
wyższa o 7,7 proc.

Od 1 stycznia wzrasta też automatycznie 
dodatek za pracę w porze nocnej. To efekt pod-
wyższenia płacy minimalnej, na podstawie której 
obliczana jest wysokość dodatku za pracę w go-
dzinach nocnych. W styczniu ten dodatek wyniesie 
3,68 zł brutto. W kolejnych miesiącach jego wyso-
kość będzie się wahała od 3,04 zł brutto do 3,5 zł 

brutto. Dla porównania w 2020 roku były to kwoty 
wynoszące od 2,83 zł brutto do 3,25 zł brutto.

Przypomnijmy, że wszyscy pracownicy zatrud-
nieni u danego pracodawcy otrzymują dodatek za 
pracę w porze nocnej w jednakowej wysokości, 
bez względu na to, na jakich stawkach zostali za-
trudnieni. Trzeba jednak pamiętać, że wyżej po-
dana wysokość dodatku za pracę w porze nocnej 
stanowi kodeksowe minimum, które pracownik 
musi otrzymać. W wielu firmach, w których dzia-
łają związki zawodowe, dodatek za pracę w porze 
nocnej jest ustalany na wyższym poziomie. Sto-
sowne regulacje dotyczące wielkości tego dodatku 
mogą się znaleźć w regulaminie pracy, regulaminie 
wynagradzania lub w zakładowym układzie zbio-
rowym pracy.



40. rocznica PoDbeskiDzkiego strajkU generalnego

sierPień w śroDkU zimy
Podbeskidzki strajk generalny, który ogarnął całe województwo bielskie na przełomie stycznia i lutego 1981 roku, śmiało można nazwać mitem założycielskim 

(czy może lepiej kamieniem węgielnym) „Solidarności” naszego regionu. Był przełomowym momentem dla konsolidacji związkowych struktur na Podbeskidziu. 

Równocześnie dla tysięcy mieszkańców województwa bielskiego, dziś ludzi w średnim i starszym wieku, uczestnictwo w tym proteście było bardzo ważnym, 

wręcz pokoleniowym wydarzeniem. Był dla nich tym, czym Sierpień’80 dla mieszkańców Wybrzeża.

Podbeskidzki strajk generalny „Solidarności” ze 
stycznia i lutego 1981 roku był pierwszą w skali ca-
łego kraju akcją o charakterze czysto politycznym, 
gdyż skierowaną głównie przeciwko przejawom 
nadużyć i pospolitych przestępstw kryminalnych 
ludzi z ówczesnego aparatu władzy, funkcjona-
riuszom komitetów miejskiego i wojewódzkiego 
PZPR. Był to też jeden z najdłuższych i najbardziej 
masowych protestów między sierpniem 1980 r. 
i grudniem roku następnego.

Przypomnijmy pokrótce chronologię tamtych 
zdarzeń. Po raz pierwszy zarzuty wobec władz zo-
stały publicznie podniesione już 20 listopada 1980 
roku w trakcie cotygodniowego zebrania przedsta-
wicieli zakładowych ogniw „Solidarności” z całego 
Podbeskidzia. Uchwalony wtedy został dokument, 
w którym związkowcy – jeszcze bardzo ogólnie 
– zasygnalizowali swą wiedzę o nieprawidłowo-
ściach, żądając ustąpienia przedstawicieli lokalnych 
władz z powodu „utraty społecznego zaufania”.

Następnego dnia delegacja podbeskidzkiej „So-
lidarności” spotkała się z przedstawicielami władz 
województwa bielskiego. Rozmowy nie przyniosły 
żadnego rezultatu. Związkowcy planowali nawet 
natychmiastowe rozpoczęcie okupacji gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego, ale w końcu wycofali 
się z tego pomysłu. Ogłoszono jednak gotowość 
strajkową w całym regionie, żądając przyjazdu 
komisji rządowej.

Faktycznie kilka dni później przyjechał do 
Bielska-Białej minister administracji Józef Kępa. 
Spotkał się z potężną, trzystuosobową reprezentacją 
podbeskidzkiej „Solidarności” i doprowadził do 
powołania specjalnej komisji Wojewódzkiej Rady 
Narodowej do zbadania zarzutów, wysuniętych 
przez związkowców. Zespół ten został poszerzony 
o czterech przedstawicieli „S”.

Komisja zakończyła swe prace dopiero 
w połowie stycznia 1981 roku. Przyjęty przez 
nią 150-stronicowy raport zawierał dokładny 
opis przestępstw, popełnianych przez czołowe 
postacie z nomenklatury partyjnej. Największe 
nieprawidłowości dotyczyły podziału i sprzedaży 
budynków przez miasto Bielsko-Biała osobom 
fizycznym. Z zasobów Miejskiego Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych bezprawnie otrzymali bu-
dynki m.in.: komendant wojewódzki MO Ryszard 
Witek, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
Zygmunt Wnuk, zastępca komendanta WUSW ds. 
SB Adam Feliks, I sekretarz Komitetu Miejskiego 
PZPR w Bielsku-Białej Elżbieta Mroczek czy se-
kretarz Komitetu Miejskiego PZPR Antoni Kubica. 
Zarzuty dotyczyły także innych przedstawicieli 
nomenklatury partyjnej w mieście i województwie.

Komisja wnioskowała, aby WRN wystąpiła do 
ministra Kępy o pociągnięcie do odpowiedzialności 
służbowej osób, „które działając w administracji 
państwowej szczebla wojewódzkiego i podstawo-
wego dopuściły się rażących niedociągnięć wyka-
zanych w sprawozdaniu”.

W sytuacji, gdy było wiadomo, że sama WRN 
nie jest władna dokonać zmian kadrowych w apa-
racie administracyjnym, MKZ w imieniu 350 
zakładów pracy województwa bielskiego zażądał 
przyjazdu kompetentnej rządowej komisji, która 
rozpatrzyłaby zarzuty, postawione przedstawicie-
lom partyjnych władz miasta i regionu. Kilka dni 
później wyznaczono ostateczny, nieprzekraczalny 
termin przyjazdu delegacji rządowej – w przeciw-
nym razie zapowiedziano ogłoszenie pogotowia 

strajkowego. Komisja rządowa nie przyjechała do 
Bielska-Białej, więc 26 stycznia MKZ przekształ-
cił się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 
W jego skład weszło 107 osób reprezentujących 
załogi 54 wytypowanych zakładów pracy z Biel-
ska-Białej, Żywca, Skoczowa i Oświęcimia. Tego 
samego dnia odbył się dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy.

Nazajutrz, we wtorek 27 stycznia o godz. 6.00 
rozpoczął się strajk generalny w całym wojewódz-
twie bielskim. Nie strajkowała tylko służba zdro-
wia, telekomunikacja, służby zaopatrzeniowe oraz 
obsługa linii technologicznych o ruchu ciągłym 
i kolejarze. Szacuje się, że w kulminacyjnym mo-
mencie strajkowało blisko 200 tysięcy osób z kil-
kuset zakładów pracy całego Podbeskidzia.

30 stycznia doszło do długo oczekiwanej sesji 
WRN. Uczestniczył w niej także minister Kępa. 
Spośród 123 radnych 61 głosowało za udzieleniem 
wotum zaufania dla wojewody Józefa Łabudka, 
przeciw było 57, natomiast 5 wstrzymało się 
od głosowania.

Decyzja WRN sprawiła tylko, że podbeskidz-
ki strajk rozszerzał się coraz bardziej i zyskiwał 
wsparcie ze strony innych regionów Polski. 
Do komitetu strajkowego w „Bewelanie” zgła-

szało się wiele osób oferując swą pomoc oraz 
przynosząc kolejne informacje o nadużyciach, 
a czasem zwykłym złodziejstwie ludzi z kręgu 
partyjnej nomenklatury. Władze administracyjne 
i wojewódzkie były zupełnie bezradne. Komitet 
Strajkowy stał się faktycznym ośrodkiem władzy 
w regionie, którego autorytet był uznawany przez 
większość obywateli.

Centralne władze partyjne długo nie chciały 
doprowadzić do rozwiązania konfliktu, oba-
wiając się, że spełnienie żądań strajkujących, 
a więc odsunięcie od władzy skompromitowa-
nego układu z komitetów, będzie precedensem 
do podobnych działań w innych regionach kraju. 
Lech Wałęsa długo był zdecydowanie przeciw-
ny podbeskidzkiemu strajkowi – twierdził, że 
utrudnia mu to negocjacje z rządem w sprawach 
postulatów ogólnopolskich (m.in. rejestracja 
„Solidarności” rolniczej, zmiana ustawy o cen-
zurze, wolne soboty czy ogólnopolski tygodnik 
związkowy). Najpierw przysłał do Bielska-Bia-
łej swych przedstawicieli, Andrzeja Gwiazdę 
i Stanisława Wądołowskiego, w końcu sam 
przyjechał do strajkowej „Bewelany”. Widząc 
determinację całego regionu poparł postulaty, 
został w Bielsku-Białej i wraz ze strajkującymi 

czekał na wynik negocjacji prowadzonych przez 
Komisję Rządową oraz MKS.

Rozmowy raz po raz były zrywane. Sytuacja 
stawała się coraz bardziej dramatyczna. Rosło na-
pięcie, związkowcy zaczęli obawiać się rozwiąza-
nia siłowego. Zapalną sytuację rozwiązała misja 
mediacyjna, której na prośbę Wałęsy podjął się 
sekretarz Konferencji Episkopatu Polski bp Bro-
nisław Dąbrowski. W nocy z 5 na 6 lutego przyje-
chał do Bielska-Białej z propozycją rozwiązania, 
które oznaczając pełne zwycięstwo „Solidarności” 
pozwalało także władzy wyjść z twarzą z tego kon-
fliktu. Pomysł był prosty: dzięki poręce Kościoła 
związkowcy kończą protest, a dopiero wówczas 
premier „dobrowolnie” odwołuje skompromito-
wanych urzędników.

Ostatnie rozmowy zakończyły się nad ranem 
6 lutego 1981 roku. Tekst porozumienia podpisali 
przedstawiciele Komisji Rządowej, członkowie 
Prezydium MKS oraz Lech Wałęsa.

Jeszcze tego samego dnia prezes Rady Mini-
strów przyjął rezygnację wojewody bielskiego 
Józefa Łabudka oraz wicewojewodów Antonie-
go Kobieli i Antoniego Urbańca. Wkrótce stracił 
także stanowisko prezydent Bielska-Białej Marian 
Kałoń oraz wielu urzędników w administracji woje-
wódzkiej i miejskiej. Dyrektorem naczelnym FSM 
przestał być Ryszard Dziopak. Odwołano także 
naczelników gmin: Istebna, Jeleśnia, Przeciszów, 
Rajcza, Ujsoły.

Zmiany nastąpiły także w wojewódzkiej i miej-
skiej organizacji PZPR. Do odpowiedzialności 
karnej został później pociągnięty były komen-
dant wojewódzki MO płk Ryszard Witek. Jako 
ciekawostkę dodajmy, że były wojewoda bielski 
Józef Łabudek (obok m.in. Edwarda Gierka, Piotra 
Jaroszewicza czy Zdzisława Grudnia) po wpro-
wadzeniu stanu wojennego znalazł się w grupie 
kilkudziesięciu byłych prominentów partyjnych, 
internowanych przez Wojskową Radę Ocalenia Na-
rodowego.

Strajk na Podbeskidziu był pierwszym od Sierp-
nia 1980 r. tak masowym protestem, mającym na 
celu osiągnięcie wyłącznie celów politycznych. 
Pokazał siłę związku oraz determinację społeczeń-
stwa z uporem domagającego się respektowania 
prawa także od przedstawicieli władzy, a zwłaszcza 
nomenklatury partyjnej.

Przyczynił się też nie tylko do konsolidacji 
mieszkańców młodego województwa bielskiego, 
ale także okrzepnięcia związkowych struktur na 
Podbeskidziu. Wcześniej, przed strajkiem, po-
szczególne zakłady rejestrowały się w Małopol-
sce, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju i Katowicach. 
W kilku miejscach były nawet pomysły na 
stworzenie własnych mikroregionów. Wspólne 
żądania i wspólna akcja strajkowa sprawiły, że 
ostatecznie niemal wszystkie komórki „Solidar-
ności” z całego województwa bielskiego przystą-
piły do Podbeskidzia, a region ten stał się jedną 
z najbardziej aktywnych struktur związkowych 
w skali całego kraju.

Niespełna rok później, z chwilą wprowadzenia 
stanu wojennego, dla władzy nadszedł czas zemsty 
i odwetu. Niemal wszyscy członkowie Prezydium 
MKS-u zostali internowani lub aresztowani, a po-
tem skazani. Symbolem może być lider strajku, 
Patrycjusz Kosmowski, który w marcu 1982 r. 
został skazany na 6 lat więzienia.

aRtuR kaSPRZykOWSki
Podpisy sygnatariuszy bielskiego porozumienia, zawartego 6 lutego 1981 roku. Oryginał tego dokumentu ocalał 
i do dziś jest pieczołowicie przechowywany w archiwum podbeskidzkiej „Solidarności”.

Czterdzieści lat temu: świetlica Zakładów Przemysłu Wełnianego „Bewelana” w Bielsku-Białej w dniach strajku 
generalnego. Dla młodszych: w dawnej „Bewelanie” mieści się dziś ii urząd Skarbowy, a naprzeciwko – za rzeką 
Białą – stoi hotel Vienna. 
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powiat bielski

anDRZEJ PŁOnka,
starosta bielski:

Cieszę się z naszego sukcesu, 
bo miejsce wśród supersamo-
rządów oznacza, że nasz roz-
wój przebiega równomiernie 
i systematycznie. Przypomnę, 
że od wielu lat powiat bielski 
zajmował czołowe miejsca w 
tym rankingu i na ten sukces 

mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
organizacje społeczne w pełni 
sobie zasłużyły. Mam świado-
mość, że w wielu dziedzinach 
pozostaje nam jeszcze sporo 
do zrobienia, ale też wyraźnie 
w ciągu tych lat widać postęp.
Warto również spojrzeć na dobre 
wyniki sąsiednich samorządów. 
Pamiętam czasy, kiedy byliśmy 
jedynym powiatem z wojewódz-
twa śląskiego. teraz w pierwszej 
dziesiątce jest nas więcej, wśród 
powiatów bardzo wysokie miej-
sce zajął cieszyński, dobrze 
wypadł żywiecki, wśród miast 
Czechowice-Dziedzice. to świad-
czy o tym, że przyjęte kryteria 
zestawienia przekładają się na 
jakość zarządzania i samorządy 
coraz lepiej to rozumieją.

sUPerPowiat 
bielski
Powiat bielski znalazł się 
wśród 9 najlepszych samo-
rządów w ogólnopolskim 
rankingu Związku Powia-
tów Polskich.

Od wielu lat w rankin-
gu samorządowym powiat 
bielski zajmuje miejsca 
w pierwszej dziesiątce, czę-
sto była to druga lub trzecia 
pozycja. W ubiegłorocznym 
zestawieniu powiat znalazł 
się ostatecznie na siódmym 
miejscu wśród powiatów po-
wyżej 120 tys. mieszkańców. 
Jeszcze lepiej wypadł powiat 
cieszyński, w skali kraju 
wyprzedzony jedynie przez 
powiat kielecki. Z kolei Ży-
wiecczyzna zajęła 10. pozy-
cję. Wśród gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich na trzecim 
miejscu znalazły się z kolei 
Czechowice-Dziedzice.

Jak przypomina starosta 
bielski Andrzej Płonka, ze-
stawienie jest bezpłatnym 
i dobrowolnym konkursem. 
Samorządy pogrupowane są 
na kilka kategorii ze względu 
na ich ustrój i liczbę miesz-
kańców. Szczegółowej oce-

nie ekspertów poddawane 
są bardzo liczne działania 
powiązane w 10 grupach te-
matycznych, m.in. działania 
proinwestycyjne i prorozwo-
jowe, rozwiązania poprawiają-
ce jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednost-
ki samorządu terytorialnego, 
rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego, umacnianie 
systemów zarządzania bez-
pieczeństwem informacji, czy 
promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. Ostateczna kolej-
ność w rankingu zależy oczy-
wiście od sumy wyników.

W obecnej edycji roz-
strzygnięto również kate-
gorię supersamorządu. Taki 
tytuł przysługuje tej jednostce 
terytorialnej, która w trzech 
czwartych wszystkich oce-
nianych obszarów zdobyła 
wysokopunktowane miej-
sca. W skali kraju takich 
samorządów jest 9: powiaty 
augustowski, bielski, kędzie-
rzyńsko-kozielski, ostródzki, 
poznański i raciborski, miasta 
Legnica i Stronie Śląskie oraz 
gmina Wielka Wieś. (MF)

boisko  
jak nowe

Boisko wielofunkcyjne przy 
kompleksie edukacyjnym przy 
ul. Traugutta w Czechowicach-
-Dziedzicach przeszło grun-
towną modernizację.

Po powrocie do stacjonar-
nego nauczania na uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych im. S. Staszica 
oraz Zespołu Szkół „Silesia” 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach czeka niespodzianka. 
Obie placówki mają siedzibę 

w kompleksie budynków przy 
ul. Traugutta. Starosta bielski 
Andrzej Płonka wyjaśnia, że 
kiedy młodzież z powodu pan-
demii COVID-19 uczyła się 
zdalnie w domu, w tym czasie 
Starostwo Powiatowe w Biel-
sku-Białej przeprowadziło 
remont jednego z tutejszych 
boisk zewnętrznych.

Jak mówi odpowiedzial-
na za oświatę Dorota Nikiel 
z zarządu powiatu, obiekt od 
jakiegoś czasu nie był użyt-
kowany ze względu na jego 
zły stan techniczny. – W na-
wierzchni tartanowej były po 

prostu dziury, co stwarzało 
zagrożenia dla uczniów ko-
rzystających z boiska – mówi 
Dorota Nikiel. Jeszcze pod 
koniec ub.roku zostało grun-
townie zmodernizowane, po-
cząwszy od jego podbudowy, 
na wierzchu pojawiła się nowa 
nawierzchnia poliuretanowa. 
Co ważne, pieniądze przezna-
czone na inwestycję pochodzą 
m.in. z oszczędności, jakie 
uzyskano z nieobecności mło-
dzieży w szkole, jak choćby 
z mniejszego zużycia energii. 
Łączny koszt wyniósł ponad 
140 tys. zł. (MF)

Dla znacznie lePszej jazDy
Po kilkumiesięcznej 

przerwie znów można 

jeździć drogą powia-

tową przez Starą Wieś 

w gminie Wilamo-

wice. Jeszcze pod 

koniec roku oddano 

do użytku nowy 

most. Zakończonych 

inwestycji drogowych 

jest więcej.

Nowy most w Starej Wsi 
w gminie Wilamowice kosz-
tował ok. 1 mln zł. Połowa 
tej kwoty pochodzi z dofi-
nansowania, jakie Powiat 
Bielski pozyskał z subwencji 
ogólnej budżetu państwa, na 
resztę potrzebnej sumy złoży-

ły się pieniądze z budżetów 
Powiatu i Gminy Wilamowi-
ce. Przypomnijmy, że prace 
ruszyły w wakacje. Objęły 
one rozbiórkę starego mostu 
nad Potokiem Starowiejskim 
w ciągu powiatowej drogi 
ul. Starowiejskich i budowę 
nowej przeprawy. Dotychcza-

sowy obiekt był już bowiem 
w złym stanie technicznym 
i nie spełniał obowiązują-
cych norm.

Jak wyjaśnia starosta biel-
ski Andrzej Płonka, okazało 
się, że po organizacji prze-
targu zostały wolne środki 
wcześniej zaplanowane na 
tę inwestycję. Toteż zre-
al izowano jeszcze  inne 
mniejsze roboty na drogach 
powiatu bielskiego. W ten 
sposób powstały dwie zato-
ki autobusowe: jedna przy 
ul. Szkolnej w Czechowi-
cach-Dziedzicach, druga 
w Wilkowicach. Do obu 
tych inwestycji dołożyły się 
miejscowe samorządy. Prze-
budowano również skrzy-

żowanie ul. Oświęcimskiej 
z ul. Jedlina w Dankowicach. 
– Na przeprowadzenie tych 
inwestycji wskazywali sami 
mieszkańcy i władze samo-
rządowe. Co ważne, zostały 
zrealizowane dzięki wspólne-
mu finansowaniu z gminami 
– mówi starosta.

W grudniu zakończył się 
także remont drogi powiatowej 
ul. Górniczej na Osiedlu Ko-
lonia w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Drogowcy na odcinku 
ok. 300 m zastąpili kostkę dro-
gową nawierzchnią asfaltową. 
Inwestycja o wartości ok. 460 
tys. zł także była współfinan-
sowana solidarnie przez Gmi-
nę Czechowice-Dziedzice oraz 
Powiat Bielski. (MF)

Filmowe zaProszenie
Jak pokazać różnorodność 

powiatu bielskiego w 3,5 
minuty? To było wyzwanie 
– przyznają producenci no-
wego filmu promującego Po-
wiat Bielski.

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej zaprasza 
do obejrzenia nowej produk-
cji. – Być może w trudnym 
czasie pandemii COVID-19, 
kiedy nadal obowiązują nas 
ograniczenia, znajdziecie 
Państwo inspirację na aktyw-
ne spędzenie wolnego czasu. 
Polecamy! – zachęca starosta 
Andrzej Płonka.

Film z różnych perspek-
tyw, choć w skrócie z powodu 
ograniczonych ram czaso-
wych, prezentuje uroki całego 
powiatu bielskiego i znajdują-
cych się na jego terenie gmin. 
Widać więc piękne krajobra-
zy, nie tylko górskich pasm, 
ale i lasów czy pól północ-
nych części Ziemi Bielskiej. 
Autorzy podkreślają wielokul-
turowość dziedzictwa regionu, 
związki zarówno ze Śląskiem, 
jak i z Małopolską czy trady-
cjami góralskimi. Wskazują 
również na najciekawsze i naj-
bardziej wartościowe zabytki 

na ziemiach powiatu, mocno 
też akcentują możliwości 
rekreacyjne i sportowe całe-
go regionu.

Film można obejrzeć na 
kanale YouTube pod adresem: 
https://youtu.be/4leGxZA-
Aeig. (R)

ul. Górnicza w Czechowicach-Dziedzicach po zmianie nawierzchni.
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nowy most nad Potokiem Starowiejskim.
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RegioN

z erasmUsem Po PanDemii
Uczniowie szkół w gminie Wi-

lamowice nie mogą doczekać się 
końca pandemii. Do typowych po-
wodów, wspólnych nam wszystkim, 
dochodzi jeszcze jeden – wyjazd na 
Węgry z Erasmusem+.

Obecnie gmina Wilamowice 
z węgierskim miastem Kisújszállás 
otrzymały dofinansowanie z fundu-
szy Unii Europejskiej na wspólny 
projekt „Współpraca uczniowska na 
rzecz naszego środowiska”. Współ-
praca obu partnerskich miast, przede 
wszystkim właśnie szkół, trwa już od 
14 lat. Młodzież węgierska i polska 
wzajemnie się odwiedzają realizując 
edukacyjne projekty. Od 2007 roku 
objęły one m.in. dziedzinę kultury, 
przedsiębiorczości, doradztwa zawo-
dowego, sportu i edukacji. – Z per-
spektywy tej wieloletniej współpracy 
największą korzyść młodzież odnosi 
z bezpośredniego kontaktu z rówie-
śnikami, doskonali umiejętności 
językowe, niweluje bariery, obala 
stereotypy, a także poznaje inne oby-
czaje, tradycje, kulturę. Ma również 
możliwość zwiedzania ciekawych 
miejsc oraz zobaczenia bogactwa, 
piękna i różnorodności Europy – 
mówi burmistrz Wilamowic Ma-
rian Trela.

Burmistrz podkreśla, że realiza-
cja tych edukacyjnych projektów 
nie byłaby możliwa bez zaangażo-
wania samych uczniów, ale i na-
uczycieli, którzy przygotowują 

od strony merytorycznej projekty 
dofinansowane następnie z różne-
go rodzaju funduszy. Obecny pro-
jekt zakłada finansowe wsparcie ze 
źródeł unijnych w wysokości po-
nad 15 tys. euro na szkołę, a więc 
łącznie 75,6 tys. euro (ok. 343 
tys. zł) dla wilamowskiej oświaty. 
Uczniowie i nauczyciele Zsigmond 
Moricz Reformatus Kollegium 
w Kisújszállás na Węgrzech oraz 
szkół podstawowych w Dankowi-
cach, Hecznarowicach, Pisarzowi-
cach, Starej Wsi i Wilamowicach 
będą zajmowali się problemami 
ekologicznymi realizując projekt 
„Współpraca uczniowska na rzecz 
naszego środowiska”.

Wśród założeń projektu znalazło 
się przede wszystkim kształtowanie 
u polskich i węgierskich uczniów 
postaw proekologicznych poprzez 
edukację poznawczą o zasobach 
natury, tj. wody, powietrza, całego 
środowiska naturalnego. Uczniowie 
w trakcie wyjazdów terenowych 
u swoich zagranicznych partnerów 
mają również poszerzać wiedzę 
o skutkach dewastacji środowiska 
przez człowieka, rozwijać postawy 
proekologiczne, kształtować odpo-
wiedzialność za środowisko, goto-
wość do „recyklingu śmieci” jako 
zaangażowania koniecznego do 
poprawy jakości życia tego i przy-
szłych pokoleń. (BS)

Jeszcze w ub.roku tuż przed pandemią uczniowie z gminy Wilamowice gościli swych 
węgierskich kolegów, prezentując im uroki regionu.
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Pamięci bohaterów
Choć tegoroczne obchody rocz-

nicowe wybuchu Powstania Stycz-
niowego nie miały tak uroczystego 
charakteru, jak w latach ubiegłych, 
to tradycyjnie już w Porąbce oddano 
hołd bohaterom walk o wolność Oj-
czyzny.

Obchody w niedzielę 24 stycz-
nia rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji Ojczyzny i powstańców 
w kościele parafialnym w Porąbce. 
Następnie w obecności wart hono-
rowych i pocztów sztandarowych 
przy kaplicy św. Urbana złożono 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
wybuch Powstania Styczniowego. 
– Zryw powstańców bez wątpienia 
umocnił patriotycznego ducha na-
rodu, pokazując ogromną wolę od-
rzucenia rosyjskiej niewoli. Samo 
powstanie było heroiczną walką, 
pełną poświęcenia i oddania na rzecz 
przywrócenia niepodległej Polski. 
Ukształtowało w dużym stopniu 

patriotyczną świadomość kolejnych 
pokoleń, dlatego szczególnie warto 
pamiętać o tak doniosłym wydarze-
niu – podkreśla uczestniczący w ob-
chodach poseł Przemysław Drabek.

W uroczystości udział wzię-
ły również liczne delegacje, m.in. 
przedstawiciele samorządów – z wój-
tami gminy Porąbka Pawłem Zeman-
kiem i gminy Czernichów Barbarą 
Kos-Harat na czele – oraz organizacji 
patriotycznych. Wzorem kultywo-
wanej od lat tradycji nie zabrakło 
członków Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z gminy 
Czernichów, które jako stowarzysze-
nie dba o krzewienie patriotycznych 
idei. – To tak naprawdę codzienna 
i niezwykle wartościowa praca na 
rzecz wychowania wspaniałej mło-
dzieży. Doceniamy ją w czasach, gdy 
patriotyczna postawa niezmiennie 
jest bardzo potrzebna – przyznaje 
poseł Drabek. (M)
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innowacyjne centrum Fizjoterapii & treningu  
pod kierunkiem dr Uli biernat

stawiamy na rUch!
 leczenie po operacjach i urazach
 prewencja urazów w różnych dyscyplinach 

sportowych
 przygotowanie do zwiększonego  

wysiłku fizycznego
 masaż sportowy łączony z terapią manualną

nowośĆ na bielskim rynkU 
FizjoteraPeUtycznym!

 analiza techniki biegu pod kątem 
fizjoterapeutycznym

 kompleksowa ocena postawy ciała  
z korektą błędnych nawyków  
i wzorców ruchowych

 indywidualny zestaw ćwiczeń opracowany  
na podstawie przeprowadzonych badań

Miejsce Zdrowia i Sportu By Bogunia „intoku”
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 17 (z bezpłatnym parkingiem) 

e-mail: biernat.fizjo@gmail.com; tel. 668 296 417
Biernat – Centrum Fizjoterapii & treningu

DOktOR ula BiERnat:

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

 doświadczenie w pracy z 
wieloma znanymi sportowca-
mi, jak m.in. Paweł Zagumny, 
Łukasz kadziewicz, Dawid 
konarski, artur Szalpuk, Mar-
cin Możdżonek, andrzej Wrona 
czy agnieszka Bednarek

 współpracowała z uzdol-
nioną siatkarsko młodzieżą 
w ramach programu SOS 
pod patronatem Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej, jak 
również zapewniała opiekę 
fizjoterapeutyczną zawod-
niczkom Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Szczyrku

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

ReKlaMa
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gmiNa bestwiNa

kolejny wóz strażacki
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Kaniowie wzbogaciła się o lekki pojazd 

ratowniczo-rozpoznawczy. Całkowicie nowy 

wóz służył będzie tak naprawdę na rzecz 

bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy.

Samochód na podwoziu 
man tge 180 odznacza się 
nowoczesnością i parametra-
mi, które będą bardzo przy-
datne właśnie kaniowskiej 
jednostce. Posiada napęd na 
cztery koła, jest dziewięcio-
osobowy, o mocy silnika 177 
KM. Na wyposażeniu znaj-
duje się m.in. wyciągarka, 
hak holowniczy, bagażnik, 
kamera cofania, dodatkowe 
ogrzewanie, przetwornica 
prądu. Jest także – to z my-

ślą zwłaszcza o strażakach 
z Kaniowa, którzy mogą 
poszczycić się podwójnym 
tytułem mistrzów Polski 
w ratownictwie wodnym – 
profesjonalny sprzęt do tego 
rodzaju akcji ratowniczych 
wraz z możliwością montażu 
sani lodowych czy ciągnięcia 
łodzi za pojazdem.

Pojazd strażacki, o jaki 
jednostka z Kaniowa czyniła 
od pewnego czasu starania, 
został uroczyście przekazany 

do użytku 11 stycznia przed 
Urzędem Gminy w Bestwinie. 
W wydarzeniu tym, które ze 
względu na pandemię miało 
skromny charakter, uczest-
niczyli m.in. członek Rady 
Ministrów Michał Wójcik, 
wcześniej sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Spra-
wiedliwości, a także Beata 
Białowąs, członek Zarządu 
Województwa Śląskiego. 
Nie zabrakło przedstawicieli 
samorządu z wójtem Artu-

rem Beniowskim oraz OSP 
Kaniów z prezesem i komen-
dantem gminnym Grzegorzem 
Owczarzem na czele.

Całkowity koszt zakupu 
pojazdu bojowego to 270 tys. 
zł., z czego 265 tys. pochodzi 
z tzw. Funduszu Sprawiedli-
wości, wspierającego różne 
inicjatywy, w tym także jed-
nostki strażackie. Pozostałe 
niezbędne środki, aby samo-
chód nabyć, dołożyła Gmina 
Bestwina. (M)

eFektowne Dekoracje
Rozstrzygnięty został kon-

kurs pod patronatem wójta 
Artura Beniowskiego „Zima 
w Bestwinie – 2020/2021”.

Konkurs ogłoszony przed 
nadejściem świąt miał zachę-
cić mieszkańców całej gmi-
ny do dekorowania swoich 
domów i nawiązywania 
w ten sposób do tradycji tego 
szczególnego okresu. Chęt-
nych do tworzenia cieka-
wych aranżacji, a następnie 
utrwalenia ich na zdjęciach 
nie zabrakło. – Zdecydowa-
liśmy, że wszystkim uczest-
nikom konkursu należy się 
wyróżnienie. To cieszy, że 
pięknie udekorowanych 
domów w naszej gminie 

przybywa z roku na rok, bo 
tworzą one niezapomniany 
klimat czasu świąteczno-
-noworocznego – mówi wójt 
Artur Beniowski.

Pierwsza edycja kon-
kursu i, jak zapewniają 
organizatorzy, nie ostat-
nia w podobnej formule, 
obejmowała dwie katego-
rie – najładniejsze deko-
racje świąteczne ogrodów 
i posesji oraz najładniejsze 
fotografie dekoracji. Prace, 
które zostały złożone w Re-
feracie Sportu i Promocji 
Urzędu Gminy, ocenio-
no przede wszystkim pod 
względem ich pomysłowo-
ści i oryginalności, ogól-
nego wyrazu estetycznego 
i harmonii z otoczeniem 
oraz świątecznego nawią-
zania. Nagrodzeni w ślad 
za tym zostali: Jacek Rogal-
ski, Ilona Pasierbek, Rafał 
Siwik, Katarzyna Gębala 
i Jan Sadlik (Bestwina), 
Bogusław Pindel, Sebastian 
Frączek i Małgorzata Gajda 
(Janowice) oraz Bogusła-
wa Sachmerda (Kaniów). 
Wyróżnienie w kategorii 
„najładniejsza fotografia” 
powędrowało do Ilony Pa-
sierbek z Bestwiny. (RED)

Przybywa mieszkańców

– To dobre miejsce do życia 
i osiedlania się – tak o gminie 
Bestwina mówi jej wójt Artur 
Beniowski. To kolejny już rok, 
w którym ogólna liczba miesz-
kańców uległa zwiększeniu.

Jak podkreśla wójt, co roku 
nadawanych jest około pół 
setki nowych numerów w bu-
dynkach na terenie gminy. 
Rok miniony nie był pod tym 
względem wyjątkiem. Sama 
tylko liczba mieszkańców 
nieznacznie się zwiększyła – 
z dokładnie 12 000 do 12 042 

osób. Najliczniejsze sołectwo 
to Bestwina (4 991), kolejne 
– Kaniów (3 466), Janowice 
(1 889) oraz Bestwinka (1 
696). – Gdy ktoś podejmu-
je decyzję o zmianie miej-
sca zamieszkania, dokonuje 
pewnych analiz i bierze pod 
uwagę różne aspekty. Stąd 
naturalny wniosek, że nasza 
gmina ma swoje atuty – mówi 
Artur Beniowski.

Czynnikiem, który istotnie 
przemawia za sprowadzaniem 
się do sołectw gminy Bestwi-
na, jest bliskość Aglomeracji 

Śląskiej z jednej strony, z dru-
giej zaś – miasta Bielska-Bia-
łej. Nie byłoby tak jednak bez 
odpowiednich starań o jakość 
infrastruktury drogowej, która 
także w gminie Bestwina sys-
tematycznie ulega poprawie. 
– Nie szczędzimy środków na 
drogi i chodniki. Mieszkańcy 
chcą komunikować się w spo-
sób bezpieczny i komfortowy 
– wyjaśnia wójt.

Swoją niezaprzeczalną 
wartość mają również inne in-
westycje, choćby w zakresie 
oświaty. Na ukończeniu jest 

klub dziecięcy w Kaniowie, 
który służył będzie mieszkań-
com wszystkich sołectw gmi-
ny. Każdego roku placówki 
oświatowe są modernizowane, 
by wspomnieć aktualnie reali-
zowaną termomodernizację 
przedszkola w Janowicach.

W gminie przybywa rów-
nież miejsc służących upra-
wianiu sportu i rekreacji. 
Place zabaw pojawiły się 
w ostatnim czasie w Bestwi-
nie i Bestwince. Kolejny wraz 
z siłownią zewnętrzną stanąć 
ma niebawem w Janowicach, 
a w Kaniowie powstanie ska-
tepark. Prężnie rozwija się 
zarazem kaniowski Ośrodek 
Rekreacji i Sportów Wodnych, 
boisko w Bestwinie zyska-
ło nawodnienie oraz bieżnię 
lekkoatletyczną, mieszkańcom 
zainteresowanym aktywnością 
fizyczną dobrze służy również 
pełnowymiarowa hala sporto-
wa w Kaniowie.

Gminę Bestwina wyróżnia-
ją poza tym niewielkie podatki 
oraz opłaty za gospodarowanie 
odpadami, a także dostępność 
na coraz szerszym obszarze 
sieci kanalizacji sanitarnej. 
Samorząd otrzymał właśnie 
pozwolenie na budowę kana-
lizacji dla Janowic oraz połu-
dniowej części Bestwiny. (Ma)
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aRtuR BEniOWSki,
wójt gminy Bestwina:

Mamy niezaprzeczalne powody 
do satysfakcji, bo do podziału bo-
jowego naszej straży trafił kolejny 
już wóz. i nie dość, że wszystkie 
cztery jednostki funkcjonujące na 
terenie gminy Bestwina należą 
do krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, to posiadają w 
znaczącej mierze wyposażenie 

wysokiej klasy. Dotyczy to zwłasz-
cza samochodów, bo podkreślę 
to, że najstarszy z posiadanych 
obecnie, czyli lekki pojazd w Ja-
nowicach, ma 12 lat. Patrząc więc 
na żywotność wozów strażackich 
potrzeby na najbliższe kilkanaście 
lat mamy w tym zakresie zabez-
pieczone.
Bardzo wartościowe jest, że 
nowy samochód dla kaniowskiej 
jednostki przysłuży się wszyst-
kim naszym mieszkańcom. Jak 
doskonale wiemy, zapotrzebo-
wanie na pojazdy przystosowane 
również pod kątem ratownictwa 
technicznego i medycznego są 
obecnie znaczne. Dla samorządu 
troska o bezpieczeństwo stanowi 
niezmiennie jeden z priorytetów 
i na miarę możliwości staramy 
się skutecznie wychodzić temu 
wyzwaniu naprzeciw.
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Z nowym prZewoźnikiem
Od 1 lutego br. dotychcza-

sowe połączenie linii MZK 
nr 56, na trasie Bielsko-Bia-
ła – Bestwina, obsługiwane 
będzie przez Komunikację 
Beskidzką (dawny PKS).

W  g r u d n i u  G m i n a 
Bestwina od bielskiego 
przewoźnika otrzymała 
informację o znacznej pod-
wyżce dopłat do tzw. wo-
zokilometra. W skali roku 
opłata, jaką dodatkowo 
musiałby ponieść samo-
rząd z własnych środków, 
wyniosłaby aż ok. 500 tys. 
zł. – Musimy patrzeć na na-
sze możliwości budżetowe. 
Podwyżka, która została 
nam narzucona, była zdecy-
dowanie zbyt drastycznym 
wzrostem. Stąd pojawiła się 
konieczność znalezienia in-
nego rozwiązania, które na 
dotychczasowych warun-

kach zagwarantowałoby 
transport naszym mieszkań-
com – zauważa wójt gminy 
Artur Beniowski.

Gmina osiągnęła w tej 
kwestii porozumienie z Ko-
munikacją Beskidzką, uzy-
skując oszczędność rzędu 
ok. 300 tys. zł. Co ważne 
z punktu widzenia miesz-
kańców, nowoczesne i eko-
logiczne autobusy na trasie 
z Bielska-Białej przez Jano-
wice do Bestwiny kursować 
będą od lutego o dokładnie 
tych samych godzinach 
i na identycznym odcinku, 
jak miało to miejsce do tej 
pory. – Środki zaoszczędzo-
ne bez wątpienia zostaną 
dobrze spożytkowane na 
inwestycje, które przysłu-
żą się naszej społeczności 
– mówi wójt gminy Bestwi-
na. (M)
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gmiNa jasieNica

bUDżet z oPtymizmem
Sytuacja finansowa 

Gminy Jasienicy 

jest dobra, ale 

planując budżet na 

2021 r. musimy być 

przygotowani na 

najgorsze – uważa 

wójt Janusz Pierzyna.
Według wójta, budżet 

Gminy Jasienica na 2021 r., 
jednogłośnie przyjęty na sesji 
29 grudnia, to kompromis po-
trzeb, oczekiwań i możliwości. 
– Choć będzie wyższy niż po-
przedni, a dodatkowo z ub.ro-
ku pozostanie nam wysoka 
nadwyżka, to jednak musimy 
zdawać sobie sprawę, że nie 
wszystko od nas zależy. Może 
wydarzyć się wiele niekorzyst-
nych zjawisk i te zagrożenia 
również musimy uwzględnić 
w zapisach budżetu – wyjaśnia. 
– Roztropność nakazuje, aby 
mądrze inwestować, myśląc 
o rozwoju i przyszłości gminy, 
ale jednocześnie mieć odłożone 
oszczędności na gorsze czasy 
– dodaje.

Sytuację finansową Gmi-
ny ocenia jako bardzo dobrą. 
Na koniec 2020 r. Jasienica 
miała co najmniej kilkanaście 
milionów nadwyżki, dokładne 
dane będą znane za kilka ty-
godni. Wynika ona z sięgania 
do wielu źródeł dochodów, 
przede wszystkim za sprzedaż 
nieruchomości, głównie w Ja-
sienickiej Niskoemisyjnej Stre-
fy Ekonomicznej.

Kolejnym źródłem dodatko-
wych dochodów do budżetu są 
pieniądze pozyskane z różnych 

programów unijnych i rządo-
wych, dotacji oraz specjalnych 
funduszy. W grudniu m.in. Ja-
sienica otrzymała od rządu 4,2 
mln zł na budowę drugiego do-
jazdu do Strefy. – Na ten cel pla-
nowaliśmy pozyskać pieniądze 
ze sprzedaży gruntów. Teraz już 
nie ma takiej potrzeby, a pienią-
dze za działki będziemy mogli 
przeznaczyć na inne potrzebne 
inwestycje – dodaje wójt.

A inwestycji w 2021 roku 
w gminie Jasienica nie zabrak-
nie. Dochody budżetu wyniosą 
136,9 mln zł, z kolei wydatki 
– blisko 143,9 mln zł. Za pra-
wie 1,24 mln zł zostaną wybu-
dowane wodociągi w Rudzicy 
(rejon Zalesia), Grodźcu (ul. 
Topolowa), i Międzyrzeczu 
Górnym (ul. Sarnia i Łowiec-
ka), zaś rozbudowa kanalizacji 
i odwodnień pochłonie 380 
tys. zł. Na inwestycje w mienie 
gminne zaplanowano 7,68 mln 
zł. Te fundusze pozwolą m.in. 
na rozbudowę istniejących 
i budowę nowych instalacji fo-
towoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej (829 

tys. zł), rozpoczęcie budowy 
strażnicy OSP w Łazach (obiekt 
wielofunkcyjny – 300 tys. zł) 
czy utwardzenie działki w re-
jonie OSP Mazańcowice (300 
tys. zł). Dalszy ciąg rozbudo-
wy strażnicy OSP w Jasienicy 
pochłonie 5,6 mln zł, budynku 
szkoły w Świętoszówce blisko 
2,5 mln zł, zaś sali gimnastycz-
nej przy szkole w Międzyrzeczu 
Górnym – 1,93 mln zł. 200 tys. 
zł będzie kosztować dokończe-
nie budynku Centrum Informa-
cji Turystycznej.

Na zakup specjalnego wozu 
dla policji Gmina Jasienica 
planuje dofinansowanie w wy-
sokości 50 tys. zł. Z kolei 360 
tys. zł będzie kosztować budo-
wa dwóch tężni solankowych 
– w Rudzicy i Międzyrzeczu 
Dolnym, 350 tys. zł nowy ska-
tepark w Jasienicy, a rozbudowa 
zaplecza sportowo-gospodarcze-
go w Landeku 200 tys. zł.

Tegoroczne plany obejmują 
też szeroki front robót na dro-
gach, mostach i parkingach. 
Z budżetu Gminy Jasienica 
zostanie wydanych 1,855 mln 

zł na dofinansowanie zadań 
drogowych Powiatu Bielskie-
go, w tym 1,755 mln zł na roz-
budowę drogi Międzyrzecze 
– Mazańcowice. Z kolei ko-
lejne ponad 3 mln zł pochłoną 
drogi gminne, m.in. parking 
z sanitariatami obok szkoły 
w Jasienicy (1,8 mln zł), roz-
budowa parkingu przy OSP 
w Świętoszówce (282 tys. zł), 
czy dokumentacja poszerzenia 
ul. Szkolnej w Świętoszówce 
i Bierach. Na wykonanie bru-
ku przed budynkiem GOK 
w Rudzicy przeznaczono 200 

tys. zł, a rozbudowę oświetle-
nia ulicznego na terenie całej 
gminy 114,5 tys. zł.

Wiadomo już także, że 
będzie modernizowana droga 
Międzyrzecze Dolne – Rudzi-
ca o kosztorysowej wartości 
16 mln zł. Wniosek Powiatu 
Bielskiego o dofinansowanie 
w wysokości połowy kosztów 
jest w trakcie rozpatrywania, 
Gmina Jasienica będzie party-
cypować w 25 proc. – To kro-
ki milowe w rozwoju naszej 
gminy – mówi wójt Janusz 
Pierzyna. (uGJ)

JanuSZ PiERZyna,
wójt gminy Jasienica:

Rok 2020, okres pandemii, nie 
sprzyjał stabilności i wpływom do 
budżetu ze zwykłych źródeł. Sza-
cujemy, że z tego powodu nasze 
dochody zostały uszczuplone o ok. 
1,5 mln zł. a mimo tego udało się 
nam utrzymać stabilność finan-
sów, co więcej Gmina wkracza w 
2021 r. z wysoką nadwyżką, któ-
ra pozwala czuć się bezpiecznie, 

dzięki co najmniej kilkunastu mi-
lionom złotych, jakie zachowamy 
na „czarną godzinę”.
Wśród tych dodatkowych wpły-
wów do gminnego budżetu na-
leży zaliczyć rządowe wsparcie, o 
które zabiegaliśmy. ale głównym 
źródłem stabilności naszych fi-
nansów są pieniądze pozyskane 
ze sprzedaży gruntów, przede 
wszystkim w Strefie. Okazali-
śmy się przezorni, przygotowując 
przez wiele lat i dużym nakładem 
sił projekt Jasienickiej niskoemi-
syjnej Strefy Ekonomicznej, który 
teraz pozwala nam ze spokojem 
patrzeć na nasze inwestycyjne 
plany. Dodatkowo możemy so-
bie pozwolić, aby nie podwyższać 
podatków naszym mieszkańcom, 
zamiast tego spokojnie pozyski-
wać dodatkowe środki ze źródeł 
zewnętrznych.

Sala gimnastyczna przy szkole w Międzyrzeczu Górnym jest jedną z inwestycji kontynuowanych w 2021 r.

W Szkole Podstawowej w Świętoszówce powstają dodatkowe pomiesz-
czenia lekcyjne.
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Powstaje również nowa siedziba straży pożarnej w Jasienicy.

grUnty Dobrze sPrzeDane
W ostatnich dniach 2020 r. Gmina 

Jasienica sprzedała kolejną działkę na 
terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej 
Strefy Ekonomicznej. Łącznie w ub.ro-
ku tylko z tego tytułu do budżetu Gmi-
ny wpłynęło blisko 9,3 mln zł.

Jeszcze końcem roku we wtorek 29 
grudnia wójt Janusz Pierzyna podpisał 
akt notarialny sprzedaży działki o po-
wierzchni 1,2 ha na terenie Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Za 
kwotę 2,377 mln zł kupiła ją bielska firma 
Marion. Wcześniej w grudniu sprzedana 
została działka o powierzchni 2,53 ha za 
blisko 4,88 mln zł, a w październiku inwe-
stor z Buczkowic kupił dwie sąsiadujące 
działki o łącznej powierzchni 1,0556 ha 
za 2,03 mln zł. Łącznie więc w ub.roku 
Gmina sprzedała cztery działki ze Stre-
fy o łącznej powierzchni 4,8 ha za 9 285 
472,95 zł brutto. Do tego należy doliczyć 
sprzedaż działki poza Strefą, w pobliżu sta-
cji kolejowej o pow. 2,4 ha za 4,35 mln zł.

– Sprzedaż zgromadzonych przez 
nas gruntów ma na celu uzyskanie sta-
bilnego funduszu inwestycyjnego Gmi-
ny, co okazało się bardzo ważne w tak 
ciężkim okresie, jak pandemia – mówi 
Janusz Pierzyna.

Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Eko-
nomiczną otwarto w 2015 r., wtedy też 
sprzedano działkę o pow. 2,4879 ha za 
kwotę 3 239 633,04 zł. Od tamtej pory 
łącznie Gmina sprzedała 12 działek o po-
wierzchni 23,5 hektara za 35,86 mln zł. 
Strefa obejmuje łącznie 70 hektarów i zo-
stała stworzona właśnie z myślą o sprze-
daży działek inwestorom gospodarczym 
w celu pozyskania dochodów do budże-
tu Gminy.

Warto dodać, że w podobnym okre-
sie dwóch dekad Gmina Jasienica z ko-
lei zakupiła 284,7 ha gruntów, przede 
wszystkim na cele tworzenia infra-
struktury gminnej i budowy obiektów 
użyteczności publicznej. (uGJ)

aUto na każDy teren
Nowy wóz strażacki tuż przed 
świętami trafił do strażnicy OSP 
w Mazańcowicach.

Samochód na podwoziu cię-
żarówki marki Renault K440 
typu GCBA o napędzie 6x6 jest 
fabrycznie nowy. Przygotowała 
go bielska firma, przystosowują-

ca pojazdy specjalne, która dodat-
kowo jako darowiznę umieściła 
w wozie sprzęt i wyposażenie. 
– To tzw. ciężki wóz bojowy 
z wszechstronnym napędem i du-
żymi możliwościami ratowniczo-
-gaśniczymi. Znacznie zwiększa 
manewrowość i ułatwia działania 
strażakom OSP Mazańcowice na 

terenie zarówno naszej gminy, jak 
i sąsiednich miejscowości – mówi 
wójt Janusz Pierzyna.

Na wóz warty 1,040 mln zł 
wójt pozyskał 400 tys. zł dotacji 
z Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej, 110 tys. zł rezer-
wy celowej z funduszu covidowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, a ponad  połowę, 
530 tys. zł pochodzi z budżetu Gmi-
ny Jasienica.

Samochód jest wszechstronny. 
Silnik o mocy 440 KM napędza 
niezależnie sześć kół pojazdu, co 
umożliwia przejazd po bardzo 
trudnym terenie. Auto ma zbiornik 
główny o imponującej pojemności 
10 tys. litrów, oprócz tego zbior-
nik ze środkiem pianotwórczym 
o pojemności tysiąca litrów, do 
tego pompę o wydajności 5,6 tys. 
l na minutę oraz całe niezbędne 
wyposażenie. W szoferce mieści 
się trzyosobowa załoga. (uGJ)FO
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gmiNa jawoRze

Finanse w Dobrej konDycji
Inwestycje na drogach, likwidacja ostatniego „kopciucha”, kontynuacja modernizacji budynku „Trzydziestki” oraz kilka innych ważnych zadań  

zakłada przyjęty na ten rok budżet Gminy Jaworze.

Środki budżetowe rzędu 
ok. 1 mln zł pochłonie prze-
budowa ulicy Kalwaria. Zakres 
największej z planowanych 
na ten rok drogowych inwe-
stycji, obejmującej odcinek 
kilometrowej długości, to 
m.in. wymiana podbudowy 
i nawierzchni asfaltowej oraz 
poszerzenie poboczy wraz 
z utwardzeniem pasa dla pie-
szych. – Nie ma możliwości, 
aby w tym rejonie powstał 
chodnik z prawdziwego zda-
rzenia, ale przewidziane prace 
bez wątpienia wpłyną na po-
prawę bezpieczeństwa – przy-
znaje wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz. Dodaje, że po-
mocne w realizacji tej ważnej 
inwestycji będzie dofinanso-
wanie w wysokości 700 tys. 
zł, jakie Gmina otrzymała 
jeszcze w ub.roku z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Wydatkowanie nawet 100 
tys. zł przewidziano na projek-
towanie modernizacji innych 
dróg w Jaworzu – ul. Nieca-
łej i Zacisznej. – Jest to o tyle 
ważne, że będziemy ubiegali 
się o pozyskanie środków 
zewnętrznych jako dofinan-
sowania do przeprowadzenia 
inwestycji na tych drogach – 
zauważa wójt.

Gmina przygotowuje się 
ponadto do budowy bardzo 
potrzebnego parkingu przy 
ul. Wapienickiej. To jednak 
przedsięwzięcie wieloletnie, 
które prowadzone będzie 
w ścisłej zależności z prze-
budową drogi należącej do 
Powiatu Bielskiego. Ten rok 
obejmie jedynie prace ziem-
ne i odwodnieniowe, na które 
szacunkowo Gmina wyda nie-
co ponad 200 tys. zł. W ko-
lejnych latach powstanie już 
sam parking.

Z innych zadań warto 
wskazać, że do jesieni zli-
kwidowany zostanie ostat-
ni w Jaworzu nieefektywny 
ekologicznie piec węglowy 
w budynkach użyteczności pu-
blicznej. Kompleksowe prace 
w Szkole Podstawowej nr 2 
z wymianą całego centralnego 
ogrzewania prowadzone będą 
już od czerwca. W wakacje, 
gdy uczniów w placówce nie 
będzie, wykonane zostaną te 
działania, które wymagają 
wejścia do klas, choćby w celu 
wymiany grzejników. Wójt 
liczy, że odbiory i uzyskanie 
stosownych certyfikatów na-
stąpi najpóźniej końcem paź-
dziernika.

Na wspomniane zadanie 
Gmina otrzymała 500 tys. zł 

z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. 150 tys. zł tej kwoty to 
dotacja, a 350 tys. zł pożyczka, 
która może być umorzona na-
wet w połowie. Wkład własny 
do inwestycji sięgnie ok. 350 
tys. zł. – Pandemia sprawiła, 
że w ub.roku wstrzymaliśmy 
się z tą inwestycją. Jest ona 
jednak bardzo konieczna i nie 
możemy jej dłużej odwlekać. 
Tym bardziej właśnie, że zdo-
byliśmy znaczące dofinanso-
wanie na wymianę wielkiego 
„kopciucha” – mówi Rado-
sław Ostałkiewicz.

Ważną inwestycją na naj-
bliższe lata, która znalazła 
swoje miejsce także w tego-
rocznym budżecie, jest rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej nr 
1. Konkurs na taką koncepcję 
uwzględniać ma potrzeby tu-
tejszego przedszkola, które 
obecnie mieści się w trzech 
niewielkich salkach. Już 
teraz szacować można, że 
inwestycja pochłonie co naj-
mniej 5 mln zł, co związane 

jest z przewidywanym sze-
rokim zakresem robót. Szko-
ła i przedszkole mają mieć 
m.in. wspólną kuchnię, na 
potrzeby zajęć sportowych 
powstać miałaby zupełnie 
nowa sala gimnastyczna. Do-
celowo utworzono by Zespół 
Szkolno-Przedszkolny. Wójt 
przyznaje, że opracowanie 
koncepcji pozwoli określić 
faktyczną możliwość rozbu-
dowy placówki i stanowić 
będzie podstawę do podjęcia 
dalszych zabiegów.

Jedno z kluczowych zadań 
ujętych w budżecie to rów-
nież dokończenie rewitaliza-
cji budynku „Trzydziestki”. 
Tylko na ten rok przewidzia-
no wydatkowanie ok. 3 mln 
zł na kontynuację inwestycji, 
która dotychczas pochłonę-
ła ok. 1,4 mln zł. Zabytko-
wy obiekt został właściwie 
w całości rozebrany, a to 
ze względu na konieczność 
utworzenia nowych funda-
mentów. Po nich pojawiły się 
systematycznie wznoszone 
kolejne ściany. Wkrótce bu-

dynek zyska dach. Prawdo-
podobnie w drugim półroczu 
będzie możliwe rozpoczęcie 
wyposażania pomieszczeń 
oraz urządzania przestrzeni 
wokół budynku. Co istotne, 
po tej gruntownej przebu-
dowie obiekt zachowa swój 
zabytkowy charakter. – To 
nasze lokalne dziedzictwo 
kulturowe, które świadczy 
o bogatej i wyjątkowej histo-
rii Jaworza. Tym cenniejsze 
jest to, że po modernizacji 
stanie się ważnym miejscem 
aktywności społecznej – 
przyznaje Radosław Ostał-
kiewicz.

Budynek po zakończo-
nych jeszcze w tym roku pra-
cach zostanie przekształcony 
w Centrum Usług Społecz-
nościowych. Przeniesie się 
tu m.in. Ośrodek Promocji 
Gminy, który w dogodnych 
warunkach będzie mógł pro-
wadzić cieszące się sporym 
zainteresowaniem warsztaty 
dla dzieci. We współpracy 
z Jaworzańskim Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku w przy-

szłym roku powstanie również 
Klub Seniora, z myślą o star-
szych mieszkańcach gminy. 
Na ten cel samorząd pozyskał 
400 tys. zł środków unijnych 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, co stanowi aż 
95 proc. wartości zadania.

Gmina zamierza ponad-
to przeprowadzić na szeroką 
skalę wymianę oświetlenia 
ulicznego na ledowe. Naj-
bardziej znaczące w tym 
zakresie będą dwuetapowe 
prace przy ul. Myśliwskiej 
w Jaworzu Nałężu. Również 
w innych częściach gminy 
systematycznie będą pojawiać 
się nowe oprawy, wpierw jed-
nak konieczny jest zakup ok. 
120 punktów przez spółkę 
Tauron, która następnie pod-
jęłaby się wspomnianej inwe-
stycji. – Inwestycję będziemy 
spłacać z oszczędności, które 
uzyskamy dzięki oświetleniu 
ledowemu. Po kilku latach 
wymierną korzyść zyskamy 
z kolei również dzięki niż-
szym rachunkom – dopowiada 
wójt Jaworza.

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami w centralnej 
części gminy stanie nadcho-
dzącego lata podświetlona ła-
weczka upamiętniająca postać 
Wiesława Dymnego, artysty 
związanego przed laty z Ja-
worzem. Wstępny kosztorys 
tej inicjatywy opiewa na blisko 
100 tys. zł, samorząd inwesty-
cji podejmie się we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Jaworze 
Zdrój, dzięki czemu niemal 
w całości jej realizację zabez-
pieczą środki unijne. – Nie 
obciąży to nadmiernie naszego 
budżetu, a doczekamy się ko-
lejnego atrakcyjnego miejsca, 
które na stałe wpisze się w kra-
jobraz gminy – uważa Ostał-
kiewicz.

W gminnym budżecie uję-
te zostały również fundusze 
rzędu 100 tys. zł na zmianę 
studium zagospodarowania 
przestrzennego. Obecnie obo-
wiązujące pochodzi z początku 
tego wieku, nie przystaje więc 
do dzisiejszych czasów i aktu-
alnych potrzeb. To natomiast 
podstawa, aby w dalszej kolej-
ności korygować Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego. To ważne choć-
by w kwestii przekształcenia 
jednej z działek z dojazdem od 
ul. Bielskiej, a zlokalizowanej 
przy torach kolejowych w wy-
maganej odległości od zabu-
dowy rodzinnej, na utworzenie 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Jak 

dopowiada wójt Ostałkie-
wicz, przewidywane zmiany 
w Planie nie spowodują jed-
nocześnie istotnej ingerencji 
w charakter gminy z jej wido-
kowymi walorami.

Dochody określone zosta-
ły łącznie na poziomie 43,5 
mln zł, wydatki zamykają się 
z kolei w 46 mln zł. Powstały 
deficyt pokryty będzie z kre-
dytu na cele inwestycyjne, 
środków własnych z nadwyżki 
w wysokości 600 tys. zł z roku 
poprzedniego oraz pożyczki 
na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej nr 2.

MaRCin nikiEl

RaDOSŁaW  
OStaŁkiEWiCZ, 
wójt gminy Jaworze:

konstruowanie budżetu na ten 
rok wymagało zachowania da-
leko idącej ostrożności. Przede 
wszystkim ciągle nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, jak dalej 
potoczy się sytuacja pande-
miczna, co z kolei ma wpływ 
na dochody Gminy. nie można 
również zapomnieć o „dziurze” 
na poziomie blisko 1 mln zł za 
rok poprzedni w związku z 
gospodarką śmieciową i pro-
gnozowaną w kwocie około 
500 tys. zł w obecnym. Rosną 
poza tym koszty bieżące, jak 
choćby energii czy płac, a 
spadają dochody związane z 
ruchem turystycznym.
nie mówimy więc dziś o bu-
dżecie igrzysk i chleba, ale 
głównie chleba, w którym 
zabezpieczone zostały środki 
na inwestycje już wcześniej 
rozpoczęte, te z pozyskanym 
dofinansowaniem zewnętrz-
nym oraz najbardziej potrzeb-
ne i nie mogące dłużej czekać.
Bardzo pozytywnie kształtu-
je się wskaźnik zadłużenia, 
który nie przekracza jednej 
czwartej części wydatków bu-
dżetowych. Cieszymy się tak 
dobrą kondycją finansową, bo 
pozwala ona nie tylko z opty-
mizmem, ale i realnie myśleć 
o zrównoważonym rozwoju 
gminy.
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Finisz prac związanych z rewitalizacją budynku „trzydziestki” jest coraz bliżej. Po zakończonej inwestycji 
miejsce przysłuży się znacznej części jaworzańskiej społeczności.

ulica kalwaria zostanie niebawem kompleksowo zmodernizowana. Będzie to największa z tegorocznych 
inwestycji drogowych na terenie Jaworza.
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inwestycji nie zabraknie
Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach podjęta została 

uchwała budżetowa na rok 2021.
Dochody w przyjętym 20 

stycznia budżecie określono na 
poziomie 89,4 mln zł. Składają 
się na nie w największym stop-
niu dotacje na zadania zlecone 
(29 mln zł), w tym programy 
rządowe, takie jak „500 plus”, 
„Wyprawka szkolna” czy inne 
zasiłki. Subwencja ogólna, obej-
mująca także oświatę, to łącznie 
21 mln zł. Kolejna z istotnych 
pozycji to podatek dochodowy 
od osób fizycznych (20,3 mln zł).

Kwotą 86,8 mln zł z kolei 
zamkną się tegoroczne wydat-
ki. Aż 73 procent pochłonie 
oświata wraz z pomocą spo-
łeczną. Środki na poziomie 11 
mln zł, co stanowi niespełna 10 
proc. wszystkich wydatków, 
zabezpieczono natomiast na 
inwestycje. Jednym z kluczo-
wych zadań w nadchodzących 
miesiącach będzie budowa ka-
nalizacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej w Dankowicach. 
Inwestycja znacznie poprawi 
warunki mieszkańców w rejonie 
ul. Oświęcimskiej i Wiela, gdzie 

będzie realizowana. W budże-
cie na ten cel zagwarantowano 
1,1 mln zł. Jeszcze więcej, bo 
1,7 mln zł, przewidziano na 
kontynuację budowy chodnika 
w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzo-
wicach. Prace przeprowadzone 
zostaną na odcinku pomiędzy ul. 
Bielską a Kęcką.

Wymiana nawierzchni dro-
gowej, wykonanie chodnika 
i stworzenie odwodnienia to 
zakres inwestycji na ul. Pięknej 
w Zasolu Bielańskim. Dodat-

kowo powstanie zupełnie nowo 
rondo, które poprawi funkcjonal-
ność skrzyżowania w kierunku 
Bielan. Całość przedsięwzięcia 
rozpoczętego już w ub.roku ma 
kosztować 4 mln zł, na kwo-
tę składa się dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych oraz w pozostałej części 
po połowie z budżetów Gminy 
Wilamowice i Powiatu Biel-
skiego.

Kosztem ok. 60 tys. zł Gmina 
wykona również dokumentację 
budowy chodnika przy powiato-
wej drodze ul. Odsole w Hecz-
narowicach. Zadanie, które 
ruszyć ma pełną parą w 2022 r., 
po wcześniejszych staraniach 
o pozyskanie środków zewnętrz-
nych, obejmie prócz utworzenia 
chodnika prace związane z od-
wodnieniem.

Niezwykle ważną inwesty-
cją oświatową z perspektywy 
rozwoju całej Gminy będzie 
budowa Przedszkola Publiczne-

go w Pisarzowicach. Placówka 
zlokalizowana przy ul. Szkolnej 
liczyć będzie dziesięć oddzia-
łów, co w połączeniu z dwoma 
oddziałami w zagospodarowanej 
nie tak dawno części budynku 
LKS Pionier, stworzy miejsce 
dla 300 dzieci w wieku przed-
szkolnym.

Gmina planuje rozpoczę-
cie prac w kwietniu br., a ich 
zakończenie na sierpień 2023 
r. Realizacja tak znaczącej in-
westycji nie byłaby możliwa 
bez przyznanych samorządo-
wi pieniędzy w wysokości 10 
mln zł z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, przy jednoczesnym 
niezbędnym wkładzie własnym 
na poziomie 2 mln zł.

Wspomnieć należy tak-
że o termomodernizacj i 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Hecznarowicach wraz 
z odwodnieniem. Z gminnego 
budżetu konieczne będzie wyło-
żenie 250 tys. zł na docieplenie 
ścian placówki, wcześniej bo-
wiem wymieniono już instala-
cję centralnego ogrzewania oraz 
stolarkę drzwiową i okienną.

Na 2021 r. zaplanowana 
została ponadto dobudowa kil-

kunastu punktów świetlnych 
w newralgicznych miejscach 
we wszystkich sołectwach, na 
co zabezpieczono 120 tys. zł. 
Nowoczesne oświetlenie ledo-
we, które montowane było już 
także w ub.roku, istotnie zwięk-
szy bezpieczeństwo, zwłaszcza 
w ruchu pieszych.

Gmina będzie zarazem 
partycypować w kosztach 
inwestycji realizowanych 
w głównej mierze ze środków 
zewnętrznych. O ile pozytyw-
nie rozpatrzony zostanie wnio-
sek o dofinansowanie złożony 
w Urzędzie Marszałkowskim, 
termomodernizacji podlegać 
będzie siedziba Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Danko-
wicach. Koszt zadania to 2,5 
mln zł, z czego Gmina wyło-
żyć miałaby 15 proc. warto-
ści. Jeszcze mniejszy będzie 
finansowy udział samorządu 
w utworzeniu Beskidzkiego 
Muzeum Sakralnej Archi-
tektury Drewnianej Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej. To wy-
jątkowe miejsce powstanie 
w wyremontowanym budyn-
ku starej szkoły w Starej Wsi. 
Projekt realizowany będzie 

przez Kurię przy współpracy 
ze starowiejską parafią, wspar-
cie z gminnego budżetu to 5 
proc. całości inwestycji szaco-
wanej na ok. 2,5 mln zł. (Ma)

gmiNa wilamowice

MaRian tREla,
burmistrz Wilamowic:
Budżet tegoroczny podobny jest 
do tego, którym dysponowali-
śmy w roku ubiegłym. Zwraca 
natomiast uwagę pokaźna pula 
środków zewnętrznych, które z 
jednej strony budżet odciążają, 
a z drugiej umożliwiają wpro-
wadzanie kolejnych inwestycji. 
Zupełnie nowe przedszkole, 
dalsze odcinki kanalizacji i 
chodników to bardzo ważne 
przedsięwzięcia dla naszych 
mieszk ańców. Poz ysk ane 
fundusze pochodzą z różnych 
źródeł, a więc Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, urzędu 
Marszałkowskiego, Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
czy rządowych programów, 
stanowiąc aż 80 proc. wartości 
inwestycji, które zamierzamy 
realizować.
Wiadomym jest, że w czasie 
wciąż obecnej z nami pandemii 
byliśmy ostrożni w projekto-
waniu budżetu. niepewność 
ta nie przeszkadza jednak w 
tworzeniu ambitnych planów, 
bo tylko takie podejście może 
przyczynić się do rozwoju całej 
gminy Wilamowice.

zaProszenia  
Dla seniorów
Osoby powyżej 80. roku ży-
cia z terenu gminy Wilamo-
wice otrzymały zaproszenia 
do rejestracji w punktach 
szczepień przeciwko CO-
VID-19. Pisma podpisane 
zostały przez burmistrza 
Mariana Trelę, który za-
deklarował jednocześnie 
seniorom pomoc w ewentu-
alnym transporcie.

– Szczepienie przeciw 
COVID-19 to jeden z najważ-
niejszych elementów, dzięki 
któremu możemy powstrzy-
mać epidemię. Od współ-
pracy nas wszystkich zależy 
bezpieczeństwo i skuteczność 
przeprowadzenia szczepień 
wśród mieszkańców naszej 
gminy – podkreślił na wstę-
pie burmistrz Marian Trela 
w piśmie, które rozesłane zo-

stało do 725 osób powyżej 80 
lat wraz z kwestionariuszem 
wstępnym do wypełnienia 
przed wizytą u lekarza.

Zaproszenie dla seniorów 
datowane na 14 stycznia to 
pokłosie porozumienia mię-
dzy samorządem a dyrektora-
mi Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej, dzia-
łających na terenie gminy. 
Ośrodki zdrowia przy ul. 
Paderewskiego 15a w Wi-
lamowicach, ul. Zdrowej 2 
w Pisarzowicach oraz ul. 
Świętego Wojciecha 23 
w Dankowicach wskaza-
ne zostały jako lokalizacje, 
w których po wcześniejszej 
rejestracji możliwe jest przy-
jęcie szczepionki.

– Zaoferowaliśmy jedno-
cześnie wsparcie logistyczne 
dla osób, które chcą się za-

szczepić, a mogą mieć kłopot 
z dotarciem do danego punktu 
na umówiony termin – zazna-
cza burmistrz Wilamowic. – 
Widać, że zainteresowanie 
wśród osób z tej największej 
grupy ryzyka jest spore. Wy-
pada tylko mieć nadzieję, że 
proces szczepień na tak dużą 
skalę będzie w najbliższym 

czasie możliwy – dodaje Ma-
rian Trela.

Wyznaczony został zara-
zem koordynator w zakre-
sie transportu do punktów 
szczepień w osobie Jolanty 
Wójcik-Wykręt, pełniącej 
funkcję kierownika Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wilamowicach. (M)

Ośrodek zdrowia w Wilamowicach to jeden z punktów, gdzie seniorzy 
mogą zaszczepić się przeciwko COViD-19.

matematyczne łamigłówki
„Matematyka – wstęp do 

kariery wynalazcy” to tytuł 
ogólnopolskiego projektu 
Politechniki Warszawskiej, 
do którego zostały zgłoszone 
wszystkie klasy czwarte ze 
szkół gminy Wilamowice.

Wydział Matematyki i Nauk 
Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej przygotował 
projekt pozwalający rozwijać 
umiejętności matematyczne 
wśród uczniów polskich szkół 
poprzez platformę „zeszyt.on-
line”. To oparty na sztucznej 
inteligencji system wspierający 
naukę matematyki.

Do użytkowania platformy 
wystarczy przeglądarka inter-
netowa. Uczniowie rozwią-
zują matematyczne zadania 
o różnorodnej treści i formie. 
Są wśród nich łamigłówki, 
rebusy, zadania analityczne, 
problemowe, logiczne, schema-
tyczne i praktyczne, w których 
uczniowie poznają przydatność 
nauki matematyki w życiu co-

dziennym. Zadania są podane 
w barwnej szacie graficznej, 
przyciągającej uwagę ucznia 
oraz formie zachęcającej do 
rozwiązywania. 

W zeszłym roku szkolnym 
wyniki zostały potwierdzone 
w miarodajnym i obiektyw-
nym teście, jakim jest egzamin 
ósmoklasisty, toteż zespół po-
większył grono gmin uczestni-
czących do 200. Są wśród nich 
Wilamowice. – To okazja nie 
tylko do pogłębienia swojej 
wiedzy matematycznej, ale 
przede wszystkim przełama-
nia oporów wobec zmierze-
nia się z trudnościami – mówi 
burmistrz Wilamowic Marian 
Trela. Od tego roku szkolnego 
do projektu przyłączyły się IV 
klasy szkół w Dankowicach, 
Starej Wsi i Hecznarowicach, 
łącznie blisko setka uczniów, 
z czego regularnie z „zeszyt.
online” korzysta ponad 60. 
Od lutego dołączą kolejne 
szkoły. (BS)
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kolejne odcinki chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzowicach są już 
w budowie.

W Hecznarowicach dokończona zostanie w tegoroczne wakacje ter-
momodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Ruchliwe skrzyżowanie w Zasolu Bielańskim zamieni się wkrótce w 
funkcjonalne rondo.
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temPo wciąż wysokie
Kontynuacja prac kanalizacyjnych na etapie II, podłączenia budynków do sieci na etapach I i III, budowa 

dwóch tłoczni ścieków oraz dalsze odtworzenia dróg – tak w dużym skrócie kształtują się tegoroczne 

założenia postępującej w iście rekordowym tempie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Szeroko zakrojone przed-
sięwzięcie nabrało w ostatnich 
miesiącach znacznego rozpędu, 
dzięki czemu rok 2020 zakoń-
czony został ze znacznym wy-
przedzeniem zadań w stosunku 
do harmonogramu. Poziom za-
awansowania projektu sięgnął 
94 procent, wykonano bowiem 
74,8 kilometra sieci z planowa-
nych 79,4 km. Z racji tego, że 
na etapach I i III prace mon-
tażowe dobiegły końca i uzy-
skano zgodę na użytkowanie 
sieci, do przeszło tysiąca wła-
ścicieli budynków skierowa-
ne zostały przez Urząd Gminy 
w Wilkowicach stosowne 
pisma o możliwości wykony-
wania podłączeń do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej. – Istotnie 
zbliżyliśmy się do końcowego 
sukcesu, którym będzie uzy-
skanie efektu ekologicznego. 
Przypomnę, że odpowiednia 
liczba podłączonych budyn-
ków do kanalizacji ma kluczo-
we znaczenie dla właściwego 
rozliczenia projektu, dofinan-
sowanego z wielomilionowych 
dotacji unijnych – wyjaśnia 
wójt gminy Janusz Zemanek.

Plany na ten rok także 
zakładają prowadzenie in-
tensywnych prac na terenie 
gminy, szczególnie w sołec-
twie Wilkowice. Gdy tylko 
aura na to pozwoli, rozpocz-
nie się budowa dwóch tłoczni 
ścieków – w Huciskach na 
ul. Galicyjskiej przy granicy 
gminy oraz na tzw. Bułgarii 
przy ul. Łubinowej. – Z uwagi 
na topografię terenu nie jest 

możliwe prowadzenie kanali-
zacji grawitacyjnej na całym 
obszarze gminy. Dlatego klu-
czowe jest znaczenie tłoczni 
dla tej inwestycji – podkreśla 
Andrzej Brzyski, kierow-
nik Jednostki Realizującej 
Projekt w Urzędzie Gminy 
Wilkowice. – Mówimy o roz-
wiązaniach niezbędnych, ale 
co także godne zauważenia 
nowoczesnych, bezpiecznych 
i wydajnych technologicznie 
– dopowiada wójt Zemanek.

Najbliższe miesiące to 
kontynuacja prac związanych 
z budową sieci kanalizacyj-
nej na etapie II. To kolejne 
ponad 7 km sieci – w więk-
szości w Wilkowicach, ale 
i w Bystrej w ramach roz-
szerzenia obecnego projektu 
o „Zadanie 13”, pozwalające 

na wykonanie dodatkowej 
sieci długości ok. 2,5 km 
i w perspektywie przyłącze-
nie kolejnych 43 budynków. 
Już od wiosny na dużą skalę 
będą realizowane odtworze-
nia dróg na całym etapie II. – 
Mam nadzieję, że największe 
uciążliwości są już za nami. 
Problemy z przejazdem nie-
którymi drogami, a takie mogą 
się lokalnie pojawiać, będą na 
bieżąco monitorowane – mówi 
Janusz Zemanek.

Choć projekt „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Wilkowice w wyzna-
czonych obszarach aglomera-
cji” ma zakończyć się de facto 
w 2022 roku, istnieje duża 
szansa, że finalizacja nastąpi 
znacznie wcześniej. – Patrząc 
na duże tempo inwestycji za-
kładamy, że prace wyprzedzą 
założony harmonogram nawet 
o rok – zauważa z satysfakcją 
wójt gminy Wilkowice.

MaRCin nikiEl

gmiNa wilkowice

jeDnostka realizUjąca Projekt  
w UrzęDzie gminy wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
tel.: 33 499 00 77, wew. 411, e-mail: abrzyski@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl 
w zakładce „kanalizacja POiiŚ”.

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

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

Pytania i oDPowieDzi
inwestycja „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilko-
wice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” wywołuje szereg pytań 
mieszkańców. Przedstawiamy te pojawiające się najczęściej wraz z 
odpowiedziami.

Co zrobić po otrzymaniu pisma  
z urzędu Gminy?
najistotniejsze jest uważne i spo-
kojne przeczytanie całości dwu-
stronnego pisma. W dalszej kolej-
ności należy zastanowić się nad 
możliwym terminem podłączenia 
swojej nieruchomości do sieci.

kiedy złożyć wypełnione wnio-
ski do aqua S.a.?
Co najmniej miesiąc przed plano-
wanym wykonaniem podłącze-
nia. kolejne działania możliwe 
będą po uzyskaniu z aqua S.a. 
stosownej informacji dotyczącej 
warunków wykonania przyłącza. 
Druki wniosków znajdują się w 
korespondencji z Gminy.

Jakie wnioski składamy  
do aqua S.a.?
Właściciel nieruchomości składa 
do aqua S.a. w Bielsku-Białej wy-
pełniony i podpisany „Wniosek o 
wydanie warunków przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej” oraz wy-
pełniony i podpisany „Wniosek 
o potwierdzenie zgodności spo-
rządzonego planu sytuacyjnego 
z wydanymi warunkami przyłą-
czenia do sieci oraz o dokonanie 
odbioru technicznego przyłącza” 
(w nim podajemy planowany ter-
min budowy przyłącza).

Jak wypełnić wniosek?
Wniosek musi być kompletny, 
włącznie z wypełnionymi rubry-
kami dotyczącymi ilości ścieków 
oraz wielkości ładunku zanie-
czyszczeń. należy obliczyć je ze 
wzoru podanego we wniosku, tj. 
jeżeli w budynku zamieszkują 2 
osoby, ilość obliczana jest jako 
0,1 metra sześciennego/dobę x 
2 osoby, co daje = 0,2 (wartość 
ta wpisywana jest we wniosku).

Jakie załączniki należy dołączyć 
do wniosku?
Do wniosku o „Warunki...” należy 
dołączyć 2 egzemplarze mapy sy-
tuacyjnej projektowanego przy-
łącza (otrzymane w materiałach 
z urzędu Gminy). Do wniosku o 
„Potwierdzenie...” dołączamy 
otrzymaną z Gminy dokumenta-

cję projektową przyłącza. Doku-
mentacja ta zostanie zwrócona 
przez aqua S.a. razem z warun-
kami przyłączenia.

kto jest inwestorem w przypadku 
wykonania przyłącza?
inwestorem jest właściciel nieru-
chomości, który powinien zostać 
wpisany w odpowiedniej rubryce 
otrzymanego wniosku do wypełnie-
nia. to właściciel zleca wykonanie 
przyłącza swojego budynku wy-
branej przez siebie firmie, mającej 
doświadczenie w realizacji tego ro-
dzaju inwestycji. Gmina dysponuje 
wykazem firm działających w tej 
branży w naszym rejonie.

Dlaczego Gmina nie wykonuje 
przyłączy?
Zgodnie z ustawą przyłącze realizo-
wane jest przez osobę ubiegającą 
się o przyłączenie nieruchomości 
do sieci, która ponosi zarazem jego 
koszt. Gmina zleciła na swój koszt 
wykonanie sieci kanalizacji głównej 
i bocznej oraz sięgaczy zakończo-
nych studzienką, do której należy 
wprowadzić przyłącze z budynku.

Jakie kroki należy podjąć już po 
wykonaniu przyłącza?
Właściciel zgłasza do aqua S.a., do 
Działu inwestycyjno-technicznego 
– Dział Sprzedaży i Obsługi klienta 
lub telefonicznie (33 828-02-62 lub 
33 828-03-36) wykonane przyłą-
cze do przeglądu technicznego (w 
otwartym wykopie). inspektor 
aqua S.a. w umówionym terminie 
dokonuje przeglądu techniczne-
go przyłącza i sporządza stosowny 
protokół z przeglądu. Właściciel 
(jeżeli nie było to wcześniej usta-
lone z wykonawcą przyłącza) zleca 
uprawnionemu geodecie wykona-
nie inwentaryzacji geodezyjnej na 
miejscu wykonania podłączenia w 
otwartym wykopie. inwestor po-
nosi koszt inwentaryzacji geode-
zyjnej i dostarcza ją do aqua S.a.
Po przekazaniu wszystkich do-
kumentów aqua S.a. podpisuje 
protokół odbioru końcowego 
przyłącza i zawiera z właścicie-
lem umowę na odprowadzenie 
ścieków.

inwestycja okiem kamery
na profilu „Gmina Wilkowice” 
na Facebooku ukazał się mate-
riał filmowy, który doskonale 
oddaje szeroki zakres prac re-
alizowanych w ramach projektu 
na przestrzeni minionego roku. 
ujęcia z poszczególnych miejsc 
inwestycji – we wszystkich sołec-
twach gminy – wsparte zostały 
wymownym komentarzem. i 
tak oglądający dowiaduje się 
m.in. że na koniec 2020 r. po-
ziom zaawansowania projektu 
wyniósł 94 proc., zakończono 
prace na etapach i i iii, co umoż-

liwia podłączanie się właścicieli 
budynków do sieci zbiorczej, 
ułożono łącznie ponad 18 tys. 
mkw. nawierzchni asfaltowych, 
zużyto przeszło 600 ton kruszyw 
na wzmocnienie poboczy, a tem-
po realizacji przedsięwzięcia to 
aż ok. 3 km sieci w uśrednionym 
przeliczeniu na każdy kolejny 
miesiąc zadania.
Film dostępny jest również na de-
dykowanym kanale „Gmina Wilko-
wice” na platformie youtube pod 
linkiem https://www.youtube.
com/watch?v=gCjzDJqoPeE.

BudOWa SIECI KanalIZaCJI SanITaRnEJ na TEREnIE GMIny WIlKOWICE W WyZnaCZOnyCh OBSZaRaCh aGlOMERaCJI


