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BezPŁATNe PisMO PrOMOCYJNe

Szkolny Piknik Zdrowia w Porąbce
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Trwają ostatnie remonty w tym sezonie
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Imprezy na koniec wakacji
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Publikacja przybliża historię Szczyrku
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Z wiDokiem na skrZycZne
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Park Tradycji powstał w samym centrum Pisarzowic
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Dziesięciolatkowie na boisku w Bestwinie

turnieJ młoDych talentów

Najlepsze drużyny województwa ślą-
skiego złożone z małych zawodników 
stoczyły emocjonującą walkę w turnieju 
„Wakacje z Piłką – Szukamy Piłkarskich 
Janków”. Zapewne nie przyniesie to 
owoców od razu, ale to chyba doskona-
ły sposób na poprawę już za kilka lat gry 
polskiej reprezentacji narodowej.

str. 3 
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wYDaRzENIa

Tylko u nas:
 Możliwość rezerwacji 
z każdego urządzenia przez Internet

 Indywidualna karta magnetyczna 
do pokoju dostępna w aplikacji

 Rezerwacja, płatność 
i rozliczenie online

Zapraszamy do rezerwacji!

ZaMówieNie reaLiZowaNe w raMach ProjektU PN. „wZroSt koNkUreNcyjNoŚci i UtrZyMaNie MiejSc Pracy 
dLa hoteLU Na BłoNiach PoPrZeZ ModerNiZację i doPoSażeNie oBiektU”, w raMach dZiałaNia 3.2 rPo wSL Na Lata 2014-2020.

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

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

BEZPIECZNY HOTEL/ 
REZERWACJA BEZKONTAKTOWA

Szukasz bezpiecznego Hotelu 
zapraszamy do Hotelu na Błoniach***

rekLaMa

piknik Z kulturą

Nowo powstałe Gminne Cen-
trum Działań Twórczych po 
raz pierwszy zorganizowało 
„Pisarzowskie tradycje dla 
każdego – piknik rodzinny 
z kulturą”.

Piknik przygotowano w so-
botę 11 września na parkingu 
Centrum i, co warte podkreśle-
nia, w wiele działań zaangażo-
wali się wolontariusze i grupy 
mieszkańców Pisarzowic, 
łącząc zabawę na świeżym 
powietrzu z elementami edu-
kacyjnymi. Na scenie zapre-
zentowały się panie z Zespołu 
Regionalnego „Pisarzowian-

ki”, Jakub Żemła, multiin-
strumentalista, duet Kamila 
Szwed – wokal i Sebastian 
Niemczycki na pianinie. Od-
był się również pokaz strojów 
pisarzowskich z fachowym 
komentarzem Beaty Nycz. Zaś 
po zachodzie słońca na scenę 
wkroczył „Debiucik” ze swo-
im wielokrotnie nagradzanym 
spektaklem „Trzepot”.

Przygotowano również 
wiele atrakcji dla dzieci, 
warsztaty bibułkarskie, cera-
miczne, wyplatania wianków, 
projektowania wzorów na tka-
ninie, kulinarne – pieczenie 
„Marcinków pisarzowskich”, 

warsztaty „Małego Ratow-
nika” oraz z klockami robo-
tycznymi. Swoje spojrzenie 
na temat tradycyjnego stroju 
dzieci zaprezentowały pod-
czas konkursu plastycznego 
„Wystrój się w tradycję”. 
Wieczorem zorganizowano 
kino plenerowe dla dzieci. 
Na sali widowiskowej można 
było skorzystać z możliwo-
ści wymiany niepotrzebnych 
rzeczy podczas „Bazarku róż-
ności”.

Projekt był realizowany 
w ramach programu Narodo-
wego Centrum Kultury „Dom 
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 
2021”, dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. Beneficjentem jest 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury Wilamowice, a re-
alizatorem zadania Gminne 
Centrum Działań Twórczych 
w Pisarzowicach. Wydarzenie 
zaangażowało w organizację 
mieszkańców, dowodząc 
ważnej roli integracji, aby 
tworzyć kulturę i mieć wpływ 
na wydarzenia kulturalne 
w swoim miejscu zamiesz-
kania. (r)

Fo
to

: M
at

. g
cd

t w
 Pi

Sa
rZ

ow
ic

ac
h

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 fi zycznego
 masaż sportowy łączony z terapią manualną

nowoŚć na bielskim rynku 
fiZJoterapeutycZnym!

 analiza techniki biegu pod kątem 
fi zjoterapeutycznym

 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.fi zjo@gmail.com; tel. 668 296 417
biernatfi zjoterapia

DOKTOR 
ULA BIERNAT:
 absolwentka awF w Pozna-
niu – w 2016 roku uzyskała 
stopień doktora w zakresie 
rehabilitacji ruchowej

  doświadczenie w pracy z 
wieloma znanymi sportowca-
mi, jak m.in. Paweł zagumny, 
Łukasz kadziewicz, dawid ko-
narski, artur Szalpuk, andrzej 
wrona czy agnieszka Bednarek

  współpracowała z uzdol-
nioną siatkarsko młodzieżą 
w ramach programu SOS pod 
patronatem Polskiego związku 
Piłki Siatkowej, jak również za-
pewniała opiekę fi zjoterapeu-
tyczną zawodniczkom Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w 
Szczyrku

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

rekLaMa
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Z prac poselskich

cZternastka beZ wniosku
Do ponad 9 milionów eme-
rytów i rencistów w najbliż-
szych tygodniach trafi tzw. 
czternasta emerytura. – Wy-
pełniamy nasze zobowiązanie 
wobec jednej z najbardziej 
potrzebujących grup społecz-
nych – mówi wiceminister 
Stanisław Szwed.

Emeryci i renciści „czter-
nastkę” otrzymają wraz ze 
swoimi listopadowymi świad-
czeniami, nie muszą w tym 
celu nawet składać wniosku. 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych poinformował ostatnio, 
że przygotowuje się do wypła-
ty dodatkowego świadczenia. 
Jak przypomina Stanisław 
Szwed, wiceminister rodziny 
i polityki społecznej, zarazem 
poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści, to świadczenie zostanie 
wypłacone „z urzędu” – a więc 
bez dodatkowych wniosków – 
każdemu, komu przysługuje 
prawo do emerytury czy ren-
ty. Dokładnie do osoby, która 
na koniec października będzie 
miała prawo do jednego ze 
świadczeń długoterminowych 
wymienionych w ustawie, 

a więc emerytury, renty, ren-
ty socjalnej czy świadcze-
nia przedemerytalnego.

Jak wyliczyło Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej, 
„czternastka” trafi na konta 9,1 
mln emerytów i rencistów, 
spośród wszystkich 9,6 osób 
pobierających te świadcze-
nia. Różnica wynika ze spo-
sobu naliczania dodatkowego 
świadczenia. Pełne świad-
czenie w wysokości 1250,88 
zł brutto otrzymają osoby 
o najniższych uposażeniach 
– w tym wypadku ci, którzy 
miesięcznie pobierają 2 900 zł 
brutto emerytury. Dotyczy to 
znaczącej większości emery-
tów i rencistów – ok. 7,9 mln.

Dla ok. 700 tys. osób, które 
pobierają wyższe emerytury, 
„czternastka” będzie niższa. 
W tym wypadku obliczana 
będzie na zasadzie „złotówka 
za złotówkę”. Na przykład ten, 
kto dostaje 3 000 zł emerytu-
ry – a więc o 100 zł więcej od 
wyznaczonej granicy – dodat-
kowe świadczenie otrzyma 
pomniejszone o 100 zł, a więc 
w wysokości 1150,88 zł brutto. 
Osoby, których emerytura czy 

renta wynosi obecnie 4150,88 
zł brutto, „czternastki” już 
nie otrzymają.

Jak wyjaśnia Stanisław 
Szwed, czternasta emerytura 
będzie wypłacona jednorazowo 
w tym roku, jednak mechanizm 
dodatkowego wsparcia został 
przyjęty na stałe, choć w nie-
co innej postaci w Polskim Ła-
dzie, to emerytura bez podatku. 
Taka sama suma jak tegorocz-
na „czternastka” w kolejnych 
latach zostanie na kontach 
emerytów dzięki znaczącemu 
podwyższeniu kwoty wolnej 
od podatku. Tym samym naj-
gorzej uposażeni emeryci (dziś 
to ci, którzy otrzymują 2 500 
zł brutto) nie zapłacą w ogóle 
podatku, jak miało to miejsce 
do tej pory, pieniądze więc zo-
staną na ich kontach.

– Akurat ta grupa społeczna 
najmniej miała udziału w suk-
cesie gospodarczym Polski, 
jaki odnieśliśmy w ostatnich 
latach. To dlatego rząd Prawa 
i Sprawiedliwości uznał, że 
powinniśmy wesprzeć naszych 
seniorów na miarę rozwijającej 
się gospodarki – mówi Stani-
sław Szwed, przypominając 

wypłatę trzynastej emerytury 
i znaczącą waloryzację świad-
czeń. W tym roku z budżetu 
Państwa na dodatkowe wspar-
cie („13”, „14” i waloryzacja) 
przeznaczono ponad 36 mld 
zł, na samą „czternastkę” 11 
mld zł.

Na stałe w tej samej for-
mie co obecnie pozostanie 
coroczna „trzynastka”, wy-
płacana na wiosnę. – Zasady 
przyznawania dodatkowej 
trzynastej emerytury określi-
liśmy ustawowo – wyjaśnia 
poseł PiS. Podobnie emeryci 
w przyszłym roku mogą się 
spodziewać realnych walory-
zacji swoich świadczeń, bio-
rąc pod uwagę inflację i wzrost 
przeciętnego wynagrodzenia, 
ostateczne wartości poznamy 
w przyszłym roku pod koniec 
stycznia. – Trzeba pamiętać, 
że wypłacane świadczenia to 
jeden z elementów całej naszej 
polityki senioralnej służącej 
zapewnieniu godnego poziomu 
w jesieni życia. Wspieramy np. 
również samorządy i organi-
zacje społeczne w tworzeniu 
Klubów i Dziennych Domów 
Seniora – dodaje. (Łu)

StaniSŁaw Szwed,
wiceminister rodziny  
i polityki społecznej:

Czternastą emeryturę rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości traktuje jako 
kolejny element wsparcia najbar-
dziej potrzebujących w naszym 
kraju. emeryci i renciści po latach 

ciężkiej pracy otrzymywali marne 
świadczenia i w skali całej Polski 
należeli do grup najbardziej za-
niedbanych przez transformację. 
Obiecaliśmy poprawić tę sytuację, 
bo zasługują na to i uważamy, że 
tak jest sprawiedliwie.
Co warto jednak podkreślić, 
czternasta emerytura to nie tyl-
ko spełnienie obietnicy Prawa i 
Sprawiedliwości, jaką skierowa-
liśmy do tej grupy społecznej. to 
również znak stanu Polski. Jako 
kraj dbamy o finanse i dobrą go-
spodarkę, dzięki temu możemy 
dzielić się z najbardziej potrze-
bującymi, zapewniając im god-
ne życie na starość. tak powinno 
działać państwo.

sZukamy piłkarskich Janków
Regionalny turniej „Waka-
cje z Piłką – Szukamy Pił-
karskich Janków” w tym 
roku rozegrano na boisku 
w Bestwinie.

IV edycja Wojewódzkie-
go Piłkarskiego Turnieju 
pod nazwą „Wakacje z Piłką 
– Szukamy Piłkarskich Jan-
ków” zgromadziła w Bestwi-
nie 18 drużyn, wyłonionych 
wcześniej w eliminacjach. 
Turnieje te mają za zadanie 
odkrywać w zespołach zło-
żonych z 10-latków praw-
dziwe piłkarskie talenty. 
– Zaprosiliśmy do Bestwiny, 
bo także u nas są takie talen-
ty. Nasze kluby piłkarskie 
nie mogą narzekać na brak 
narybku piłkarskiego, tak 
wiele dzieciaków garnie się 
na murawę i angażuje w re-
gularne treningi – mówi wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski.

Organizatorem turnieju 
było Śląskie Wojewódzkie 
Zrzeszenie Ludowe Zespo-
ły Sportowe. Nazwa „Pił-
karskie Janki” nawiązuje 
do znanego z noweli Hen-
ryka Sienkiewicza Janka 
Muzykanta, utalentowane-
go chłopca, który nie miał 
okazji się wykazać. Z kolei 

o wyborze Bestwiny jako 
gospodarza zdecydował 
m.in. nowoczesny obiekt, 
poddany w ostatnich latach 
odnowie. Bieżnia lekkoatle-
tyczna wspaniale sprawdziła 
się jako miejsce rozgrzewki, 
ale także uroczystej parady 
zespołów, która świetnie 
wprowadziła młodych za-
wodników w atmosferę wiel-
kiego turnieju.

Na głównej płycie sta-
dionu wydzielone zosta-
ły cztery mniejsze boiska 
i na nich rozgrywano pięt-
nastominutowe spotkania 
z uproszczonymi zasadami. 
Wystąpiły Toszecka Akade-

mia Piłkarska, UKS Orlik 
Blachownia, LKS Czaniec, 
KS Unia Kosztowy, LKS 
Sokół Hecznarowice, LKS 
Ciężkowianka Jaworzno, 
KS Panki, GLKS Wilkowi-
ce, KS 94 Rachowice, LKS 
Jedność Boronów, LKS Pa-
sjonat Dankowice, LKS Be-
stwina, LKS Mizerów, UKS 
Dwójka Kozy, LKS Tempo 
Puńców, PKS Olimpijczyk 
Gilowice, LKS Tworków, 
LKS Wisła Wielka. W de-
cydującym spotkaniu KS 
94 Rachowice pokonał 2:1 
LKS Tworków i sięgnął po 
najważniejsze trofeum tur-
nieju. (SL)

20 lat współpracy
Powiat Bielski wraz z nie-

mieckim powiatem Rhein-
-Erft współpracują ze sobą od 
dwóch dekad. Uroczyste spo-
tkanie z powodu ograniczeń, 
jakie ciągle obowiązują, odby-
ło się w trybie on-line.

Mimo że na odległość, to 
jednak na uroczystym polsko-
-niemieckim spotkaniu nie za-
brakło wspomnień i mnóstwa 
serdeczności. Przedstawiciele 
powiatu bielskiego i powiatu 
Rhein-Erft z Niemiec spotka-
li się zdalnie w 20. rocznicę 
podpisania umowy o partner-
stwie. – Ta przyjaźń nie jest 
oczywistością. Jeszcze w la-
tach 80. XX wieku było nie 
do pomyślenia, aby powiaty 
ze wschodu i zachodu podały 
sobie ręce – mówił niemiecki 
starosta Frank Rock.

– Współpraca zaowoco-
wała nawiązaniem trwałych 

kontaktów i przyjaźni. Mówi-
my o 20 latach wymiany mło-
dzieży, chórów, strażaków, 
a nawet gołębiarzy – mówił 
starosta bielski Andrzej Płonka. 
W Niemczech z okazji jubile-
uszu otwarto wspólną wystawę 
fotograficzną, która będzie do 
zobaczenia także w naszym 
powiecie – w Książnicy Be-
skidzkiej. 

Wszystko zaczęło się 
od zachwytu Niemców… 
Beskidami. – To dlatego 
wybraliśmy 20 lat temu na 
partnera powiat bielski – 
przyznał ówczesny starosta 
Werner Stump. Od początku 
uczestnikiem i „pomostem” 
polsko-niemieckiej współ-
pracy była tłumaczka Barba-
ra Waldek-Szwarc. – Wiele 
rzeczy nam się razem udało, 
m.in. wymiana młodzieży, 
która funkcjonuje już właści-

wie poza nami, bo zabiegamy 
jedynie o, to żeby starostowie 
odwiedzali młodzież w czasie 
ich pobytu w danym powiecie 
– mówi tłumaczka.

Bezpośrednią współpra-
cę zakłóciła pandemia, m.in. 
w dziedzinie opieki społecz-
nej. Jak mówi Katarzyna 
Olszyna, dyrektorka Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie, zaczęło się kilka lat 
temu od naukowej konferen-
cji na temat demencji. Także 
spotkania grup artystycznych 
dzieci i młodzieży. – Brakuje 
mi energii i entuzjazmu, któ-
re płynęły z naszych spotkań. 
Przez pandemię koronawirusa 
wszystko zostało wstrzymane 
– mówi Wanda Gryboś-Sznel, 
dyrektorka Powiatowego Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej ART 
z Czechowic-Dziedzic. We 
wspólnych warsztatach, plene-
rach i wyjazdach od kilkunastu 
lat biorą udział młodzież oraz 
wychowawcy ogniska. (MF)

dwie dekady współpracy zaowocowały nawiązaniem trwałych kontaktów w wielu dziedzinach – mówiono podczas 
jubileuszowego połączenia on-line.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

w 41. rocZnicę sierpnia’80

pomnik soliDarnoŚci w skocZowie
30 sierpnia w Skoczowie został odsłonięty 
pomnik NSZZ „Solidarność”. Uroczystość 
ta była najważniejszą częścią podbeskidzkich 
obchodów 41. rocznicy podpisania Porozu-
mień Sierpniowych i powstania NSZZ „So-
lidarność”.

Przypomnijmy, zorganizowane w Skoczowie 
obchody Sierpnia’80 były w tym roku głównymi 
podbeskidzkimi uroczystościami 41. rocznicy 
powstania „Solidarności”. Rozpoczęły się one 
od otwarcia okolicznościowej wystawy solidar-
nościowych pamiątek, przygotowanej przez Ha-
linę Szotek w skoczowskim Domu Parafialnym. 
Później w kościele Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. 
prałat Józef Oleszko i gospodarz parafii ks. kan. 
Witold Grzomba odprawili mszę św. w intencji 
Ojczyzny, „Solidarności” oraz wszystkich ży-
jących i zmarłych członków naszego Związku. 
Wokół ołtarza stanęły poczty sztandarowe „Soli-
darności” Regionu Podbeskidzie oraz zakładów 
pracy Skoczowa, Bielska-Białej, Żywca i Cze-
chowic-Dziedzic. W homilii ks. Józef Olesz-
ko życzył związkowcom wrażliwości sumień, 

wytrwałości i skuteczności w przeciwdziałaniu 
złu, niesprawiedliwości i kłamstwu.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uro-
czystości przeszli pod pomnik NSZZ „Solidar-
ność”, znajdujący się przy rondzie Ofiar Stanu 
Wojennego. Jego poświęcenia dokonał ks. pra-
łat Józef Oleszko, a wiązanki kwiatów złożyli 
m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej 
Stanisław Szwed i poseł Przemysław Drabek, 
trzej kolejni przewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” Henryk Kenig, Marcin Tyrna 
i Marek Bogusz, przedstawiciele władz Skoczo-
wa i miejscowych organizacji „Solidarności”.

Ostatnią częścią rocznicowych uroczysto-
ści było okolicznościowe spotkanie dawnych 
i obecnych działaczy „Solidarności” z Podbe-
skidzia, w tym głównie z oddziałów Skoczów 
i Cieszyn. Była to okazja do uhonorowania 
zasłużonych związkowców medalami 40-lecia 
„Solidarności”. Były też okolicznościowe wy-
stąpienia burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko, 
przewodniczącego Marka Bogusza oraz Marcina 
Tyrny, który zabrał głos w imieniu związkow-
ców uhonorowanych rocznicowymi medalami. 
Oficjalną część uroczystości zakończyło autor-
skie spotkanie z poetą z Istebnej Kazimierzem 
Józefem Węgrzynem.

trZystu pielgrZymów Z poDbeskiDZia

luDZie pracy na JasneJ górZe
W niedzielę 19 września 

na Jasnej Górze odprawio-
na została uroczysta msza 
święta, będąca zwieńczeniem 
XXXIX Pielgrzymki Ludzi 
Pracy. Eucharystii przewod-
niczył Krajowy Duszpasterz 
Ludzi Pracy arcybiskup Józef 
Kupny z Wrocławia, a homilię 
wygłosił metropolita krakow-
ski abp Marek Jędraszewski.

XXXIX Pielgrzymka Ludzi 
Pracy odbywała się pod hasłem „Tobie Matko 
zawierzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy”. Jej głów-
nym organizatorem był Region Małopolska 
NSZZ „Solidarność”. Wśród kilku tysięcy piel-
grzymów była blisko 300-osobowa reprezentacja 
podbeskidzkiej „Solidarności”, w tym blisko stu 
związkowców ze spółki Grupa Kęty, którzy po-
stanowili w ten dzień na Jasnej Górze poświęcić 
swój sztandar NSZZ „Solidarność”. Tradycyj-
nie w pielgrzymkowej mszy św., która była też 
modlitwą o kanonizację patrona „Solidarności”, 
uczestniczyła rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Przed mszą na jasnogórskim Szczycie odczy-
tane zostały listy od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. 
Później wystąpił Piotr Duda, który w swym 
przemówieniu do pielgrzymów przypomniał 
słowa bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego: 
„Kiedy przyjdą zniszczyć ten naród to zaczną 
od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu”. 
– Niestety, to co dzieje się w naszym kraju, a co 
rozpoczęło się w ubiegłym roku na jesieni, te 
gorszące sceny, nie protestów tylko chuligań-

stwa, profanacji i wandalizmu wobec Kościoła 
i naszych księży, jest niedopuszczalne. (…) 
Dzięki polskiemu Kościołowi dzisiaj możemy 
funkcjonować w wolnym, demokratycznym 
kraju i tej wartości musimy bronić – mówił 
przewodniczący Komisji Krajowej. W swym 
wystąpieniu przypomniał też ostatnie działania 
i osiągnięcia Związku (ustawa uszczelniająca 
wolne niedziele, możliwość od przyszłego roku 
odpisu składki związkowej od podatku, trwająca 
batalia o emerytury stażowe).

W homilii abp Jędraszewski podkreślał, że 
gdy kard. Wyszyński został Prymasem Polski 
wziął na swoje ramiona konfrontację z syste-
mem, którego istotą była nienawiść, podział 
i walka. – Dziś tak często chcą nas podzielić 
na katolików, których trzeba opiłowywać, i na 
tych mądrych, którzy chcą nami rządzić, wpro-
wadzając nową moralność uderzającą w to, co 
jest w naszych duszach zawarte od początku 
naszego istnienia jako ludzi, a jako ludzie jeste-
śmy kimś, kto nosi w sobie Boży obraz i Boże 
podobieństwo – mówił arcybiskup. W homilii 
przypomniał też słowa świętego Jana Pawła II, 
kierowane do świata pracy podczas kolejnych 
pielgrzymek do Ojczyzny. Przypominał rów-
nież, że praca nie może być traktowana nigdy 
i nigdzie jako towar, bo w centrum pracy stoi 
człowiek, a fundamentem życia społecznego jest 
miłość, która jest większa od sprawiedliwości.

Na zakończenie mszy św. arcybiskup Józef 
Kupny poświęcił nowe sztandary „Solidarno-
ści”, w tym ten przyniesiony przez związkow-
ców z Grupy Kęty SA. (na zdjęciu obok).

13 gruDnia 
– pamiętamy!

Z inicjatywy Śląskiego Kuratorium Oświaty 
w szkołach województwa śląskiego – zarówno 
podstawowych, jak i ponadpodstawowych – 
realizowany jest projekt „Gdy gaśnie pamięć 
ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 
1981 –  pamiętamy!”. Adresowany do uczniów 
i nauczycieli ma na celu przygotowanie dzieci 
i młodzieży do świadomego przeżywania 40. 
rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wo-
jennego. Partnerami projektu są m.in. Instytut 
Pamięci Narodowej i „Solidarność” – także 
z Regionu Podbeskidzie.

W ramach tego projektu w okresie wrzesień-
-grudzień 2021 roku realizowane będą m.in. na-
stępujące zadania:

• pokaz w szkołach filmu „Nie zabieraj-
cie mamy”,

• spotkania ze świadkami wydarzeń sprzed 
czterdziestu laty,

• cykl wykładów dla nauczycieli „Odkrywa-
my historię »Solidarności«”,

• budowanie szkolnych kącików patriotyczno-
-historycznych „40 lat po stanie wojennym”,

• konkurs literacki „Stan wojenny we wspo-
mnieniach moich bliskich”,

• konkurs plastyczno-literacki „Tropiciele hi-
storii – poszukiwanie ludzi »Solidarności«”,

• opracowanie i udostępnienie wirtualnego 
spaceru po miejscach tematycznie związa-
nych z wydarzeniami z okresu stanu wo-
jennego,

• prezentacja mobilnej wystawy „13 grudnia 
1981 – Pamiętamy”,

• spotkania międzypokoleniowe z udziałem 
świadków wydarzeń, osób represjonowa-
nych i młodzieży.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do za-
poznania się z tą cenną inicjatywą oraz włą-
czenia się w jej realizację na terenie swojej 
szkoły. Szczegóły znaleźć można na stronie 
internetowej pamiec81.pl.

Zmarła teresa sZafrańska
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado-

mość, że w niedzielę 12 września 2021 roku 
w Bielsku-Białej zmarła Teresa Szafrańska 
– Terenia, jedna z najważniejszych i najdziel-
niejszych postaci podziemnej „Solidarności” 
na Podbeskidziu. Miała 63 lata.

Teresa Szafrańska urodziła się 20 sierpnia 
1958 roku w Nowym Rybiu koło Limanowej. 
W 1978 r. ukończyła Technikum Włókiennicze 
w Bielsku-Białej i podjęła pracę w księgowości 
w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Krepol” 
w Bielsku-Białej. Tam jesienią 1980 r. wstąpiła 
do „Solidarności”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego włą-
czyła się w działalność Regionalnej Komisji 
Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Soli-
darność” Regionu Podbeskidzie. Zajmowała 
się zbieraniem i rozdziałem składek związ-
kowych z zakładów pracy, gromadzeniem 
informacji oraz redagowaniem, wydawaniem 
i kolportażem podziemnych pism „Solidarność 
Podbeskidzia” i „Serwis Informacyjny RKW”. 
19 października 1983 r. została aresztowana. 
Jako jedna z nielicznych odmówiła składania 
jakichkolwiek wyjaśnień. Z aresztu została 
zwolniona 31 maja 1984 r., a dwa miesiące 
później postępowanie karne zostało umorzone 
na mocy amnestii. Po zwolnieniu z aresztu nie 
została przyjęta do pracy w Krepolu. W latach 
1985-1986 pracowała jako kancelistka w para-
fii św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej 
Aleksandrowiczach, a w latach 1986-1988 jako 
księgowa w bielskim Pogotowiu Opiekuńczym.  
Równolegle kontynuowała działalność pod-
ziemną: w latach 1984-1989 była redaktorką 

„Solidarności 
Podbeskidzia” 
i uczestniczką 
Duszpasterstwa 
L u d z i  P r a c y 
przy parafii św. 
Mikołaja. W la-
tach 1988-1989 
zaangażowała 
się też w działalność Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej.

Od stycznia 1989 r. była współorganiza-
torką regionalnych struktur „Solidarność”. 
Od kwietnia 1989 r. do czerwca 1991 r. pro-
wadziła sekretariat Zarządu Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność”. W następnych 
latach pracowała m.in. jako radca w bielskiej 
delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa, in-
spektor w bielskim oddziale ZUS, sprzątacz-
ka w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku-Białej oraz jako pomoc w parafiach 
w Janowicach, Rycerce i Milówce. Przez kilka 
lat była bezrobotna. Od 2018 r. przebywała na 
emeryturze. Od kilku lat mężnie zmagała się 
z ciężką chorobą. Zapamiętamy ją jako osobę 
szlachetną i dobrą, pogodną, bezinteresowną 
i zawsze życzliwą ludziom.

Swą działalność Tereska Szafrańska okupiła 
nie tylko wolnością, ale także zdrowiem i ży-
ciem osobistym. Za służbę Ojczyźnie i „Solidar-
ności” została uhonorowana tytułem „Zasłużona 
dla Solidarności Podbeskidzia” (2008), Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017) 
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…
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sesJa sprawoZDawcZa Xiii wZDr

ZJaZD po panDemii
W czwartek 9 września w Bielsku-Białej od-
była się sesja sprawozdawcza XIII Walnego 
Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Podbeskidzie. W obradach wzięło 
udział 104 delegatów reprezentujących bli-
sko 17 tys. związkowców, skupionych w 150 
zakładowych organizacjach z całego regionu.

Związkowe obrady tradycyjnie poprzedzi-
ła msza święta, którą dla delegatów odprawił 
duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko 
w kościele Trójcy Przenajświętszej. Później nasz 
duszpasterz, już w trakcie obrad, poprowadził 
modlitwę za wszystkich związkowców zmarłych 
w ostatnim czasie.

Gośćmi specjalnymi podbeskidzkiego zjaz-
du byli m.in. wiceminister rodziny i polityki 
społecznej Stanisław Szwed, przedstawiciele 
Państwowej Inspekcji Pracy: Marek Dudek 
z Katowic i Karol Pietrasina z Bielska-Białej, 
a także silna reprezentacja związkowych władz: 
przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, 
jego pierwszy zastępca Bogdan Biś, przewod-
nicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Anna 
Kaurzel, szefowie Regionów Częstochowskie-
go Jacek Strączyński i Małopolska Adam Lach 
oraz wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
„S” Dariusz Gierek. Był także szef Krajowej 
Sekcji Służby Więziennej NSZZ „S” Andrzej 
Kołodziejski. Nie zabrakło też emerytowanych 
już dziś działaczy podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” – zebrani oklaskami powitali swych star-
szych kolegów Henryka Keniga, Kazimierza 
Grajcarka, Henryka Juszczyka i Krzyszto-
fa Chudzika.

– To był bardzo trudny czas dla związkow-
ców, dla wszystkich polskich pracowników – 
stwierdził w swym wystąpieniu szef Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 
Przypomniał, że podczas pandemii początko-
wo, tłumacząc się nadzwyczajną sytuacją, strona 
rządowa próbowała pomijać opinie związków 

zawodowych przy najważniejszych dla ludzi 
pracy decyzjach. Co więcej: pojawiły się zaku-
sy, by wprowadzać w życie antypracownicze 
rozwiązania. Tylko dzięki natychmiastowej 
i zdecydowanej reakcji m.in. „Solidarności” ta 
sytuacja uległa zmianie i powrócono do dialo-
gu i konsultacji, przynajmniej przy najważniej-
szych sprawach.

Omawiając związkowe osiągnięcia ostat-
nich lat wymienił, obok przywróconego wieku 
emerytalnego, wprowadzenie związkowego plu-
ralizmu w służbach mundurowych (wcześniej 
nie mogła tam działać „Solidarność”), rosnącą 
systematycznie płacę minimalną. Pochwalił 
też zapowiedzi zwiększenia kwoty wolnej od 
podatku, odmrożenia płac w sferze finansów 
publicznych oraz wskaźnika zakładowego fun-
duszu świadczeń pracowniczych. Jest też oczeki-
wana przez „Solidarność” od dawna zapowiedź 
wprowadzenia możliwości odpisu od podatku 
składki związkowej.

W swym wystąpieniu Piotr Duda zaapelo-
wał do związkowców o jak najliczniejsze po-
parcie akcji zbierania podpisów pod projektem 
ustawy o emeryturach stażowych. – To był od 
wielu lat jeden z naszych najważniejszych po-
stulatów. Musimy go zrealizować! – podkreślił 
przewodniczący. Przypomniał, że „Solidarność” 
od swego początku opiera się na wartościach 
chrześcijańskich i tym wartościom chce być 
nadal wierna. – To często wymaga poświęce-
nia, wymaga świadectwa, manifestowania swej 
wiary i swych poglądów. Jesteśmy związkiem 
chrześcijańskim, naszym patronem jest błogo-
sławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. To wszyst-
ko zobowiązuje nas, by iść pod prąd obecnym 
trendom i modom, by bronić naszych wartości 
i Kościoła – podkreślił Piotr Duda.

W swym sprawozdaniu przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz 
przypomniał, że ten zjazd miał się odbyć w paź-
dzierniku ub.roku. Wszystko było już zapięte na 

ostatni guzik – każdy z dele-
gatów otrzymał zaproszenie 
i wszystkie zjazdowe materiały. 
W ostatniej chwili, z powodu 
obostrzeń sanitarnych, obrady 
trzeba było odwołać. – Tylko 
dwa razy w historii podbeskidz-
kiej „Solidarności” nie udało się 
przeprowadzić zaplanowanych 
i już przygotowanych zjazdów: 
raz w styczniu 1982 roku, gdy 
na przeszkodzie stanęła Woj-

skowa Rada Ocalenia Narodowego, i w roku ubie-
głym, gdy pojawił się Covid-19. Przetrwaliśmy 
stan wojenny, przetrwamy i pandemię, choć na 
pewno było to i nadal jest dla nas wszystkich nowe 
i trudne doświadczenie – mówił Marek Bogusz 
informując zebranych, że z powodu pandemii 
w minionym 1,5 roku większość szkoleń i zebrań 
została odwołana lub odbywała się w sposób 
zdalny. Tak też odbywały się zebrania Zarządu 
Regionu. Mimo tego nie było takiej sytuacji, 
żeby członkowie Prezydium ZR lub związkowi 
prawnicy byli niedostępni w sytuacjach nagłych 
lub nadzwyczajnych. Podziękował też wszystkim 
zakładowym działaczom „Solidarności” za wzmo-
żoną i ofiarną pracę w tym trudnym czasie.

Działalność regionalnych struktur „Solidarno-
ści” w czasie pandemii została wysoko oceniona 
przez delegatów – sprawozdania z prac Zarzą-
du Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie. 
Jakby tego było mało, to jeszcze szefowa Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej Anna Kaurzel przed-
stawiła zebranym wyniki kontroli krajowych 
rewidentów w Regionie Podbeskidzia. – Spraw-
dzaliśmy realizację związkowych standardów. 
To między innymi rozwój i promocja Związku, 
komunikacja wewnątrzzwiązkowa, napływ skła-
dek i finansowanie działalności, udział w akcjach 
związkowych. Wszystko to zostało przez zespół 
kontrolny ocenione bardzo wysoko. Gratuluję 
państwu takiego regionu, takiej władzy wyko-
nawczej i życzę utrzymania w przyszłości tak 
wysokich standardów – mówiła szefowa KKR 
podkreślając, że kontrola w Regionie Podbe-
skidzie odbyła się na prośbę… podbeskidzkich 
związkowców. – To pierwszy taki przypadek 
w skali kraju. Dziękuję wam za to nowe doświad-
czenie – powiedziała Anna Kaurzel.

W trakcie obrad delegaci dokonali wyborów 
uzupełniających do Zarządu Regionu. Nowymi 
członkami ZR zostali Grzegorz Babij z Przed-

siębiorstwa Górniczego „Silesia” z Czechowic-
-Dziedzic i Jerzy Chrząszcz z „Solidarności” 
Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu. 
Z kolei Wanda Stróżyk, szefowa MOZ NSZZ 
„Solidarność” FCA Poland, została wybrana 
ósmym podbeskidzkim delegatem na Krajowy 
Zjazd NSZZ „Solidarność”.

Walne Zebranie było okazją, by uhonoro-
wać zasłużonych związkowców. Za dotych-
czasową pracę na rzecz poprawy warunków 
pracy specjalnymi statuetkami i dyplomami 
uhonorowani zostali społeczni inspektorzy 
pracy: Andrzej Grygny z Grupy Żywiec oraz 
Mirosław Kitowski z PPG Polifarb w Cieszy-
nie. Z kolei Piotr Górny z Finnveden-Bulten 
za wieloletnią pracę w Krajowej Sekcji Me-
talowców NSZZ „Solidarność” otrzymał... 
pamiątkową szablę.

Innym efektem obrad jest kilkanaście 
zjazdowych dokumentów, w tym stanowisk 
dotyczących koniecznych zmian w ustawie 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i kodek-
sie pracy, odnoszących się do napiętej sytuacji 
w spółce Marelli i w sektorze paliwowo-ener-
getycznym, na temat płac w oświacie i służbie 
zdrowia. Związkowcy podjęli też decyzję o uho-
norowaniu jedenastu osób tytułami „Zasłużone-
go dla podbeskidzkiej Solidarności”.

Przyjęli też stanowisko w sprawie obrony 
wartości chrześcijańskich. Czytamy w nim 
m.in.: „Szanujemy godność każdego człowie-
ka i jego prawo do własnych wyborów, ale 
nie możemy milczeć, gdy obserwujemy bez-
względną ekspansję obcej nam ideologii przy 
równoczesnym obrażaniu naszych uczuć i naszej 
wiary, przy wykpiwaniu instytucji rodziny, przy 
deprecjonowaniu postaw patriotycznych. Nie 
możemy pozwolić, byśmy ze swoimi poglądami 
oraz przywiązaniem do naszej wiary i tradycji 
stali się dyskryminowaną mniejszością we wła-
snym kraju”.

turnieJ piłkarski Za nami
W sobotę 4 września br. na boisku LKS Goleszów zostały roze-

grane zawody piłkarskie o puchar Przewodniczącego Regionu Pod-
beskidzie NSZZ „Solidarność”. W turnieju wzięło udział blisko 120 
zawodników reprezentujących organizacje związkowe z zakładów 
na terenie Podbeskidzia: Celma-Indukta z Bielska-Białej, Proseat 
Bielsko-Biała, Belos Bielsko-Biała, PPG Cieszyn, ZGK w Cie-
szynie, Straż Miejska Cieszyn, Straż 
Pożarna Bielsko-Biała, Straż Pożarna 
Cieszyn, Kuźnia Polska Skoczów oraz 
organizacje z Sekcji Więziennictwa, re-
prezentujące pracowników Zakładów 
Karnych Zabrze oraz Gliwice.

Zwycięzcą turnieju została drużyna 
z Celmy-Indukty, drugie miejsce zaję-
ła Straż Pożarna z Bielska-Białej, a na 
najniższym stopniu podium uplasowa-
ła się reprezentacja Zakładu Karnego 
z Zabrza, natomiast czwarte miejsce 

zajęła Straż Pożarna z Cieszyna. Najlepszym strzelcem turnieju 
(z wynikiem 12 bramek) został Marek Skura, reprezentujący 
Zakład Karny z Gliwic.

Puchary dla najlepszych drużyn wręczył przewodniczący pod-
beskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

Składam serdeczne podziękowania gospodarzom obiektu w Go-
leszowie oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnej 
organizacji turnieju.                                                     MiChaŁ Marek

płaca minimalna i stawka 
goDZinowa w 2022 roku

Decyzją Rady Ministrów płaca minimalna na rok 2022 
została określona na 3010 zł, co oznacza, że w porównaniu 
do roku 2021 wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 210 
zł – tj. o 7,5 proc.

„W związku z tym wzrośnie również stawka go-
dzinowa. W roku 2022 stawka godzinowa będzie wy-
nosiła 19,70 zł. Również jest to wzrost o 7,5 proc.” 
– powiedziała minister rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg.

Jak podkreśliła, w 2015 roku płaca minimalna 
wynosiła 1750 zł, obecnie wynosi 2800 zł, a od 1 
stycznia 2022 roku – 3010 zł. To oznacza, że wy-
nagrodzenie minimalne wzrosło o 72 proc. „To jest 
bardzo duży wzrost” – oceniła minister. Wyjaśniła, że 
właśnie dzięki temu realna sytuacja i funkcjonowanie 
gospodarstw domowych w Polsce się polepsza.
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nagroDy Dla 
naJlepsZych powiatów

Wyniki ogólnopolskiego co-
rocznego rankingu prowa-
dzonego przez Związek Po-
wiatów Polskich poznaliśmy 
już dawno, ale ze względu 
na pandemię Covid-19 wy-
różnienia wręczono dopiero 
teraz. W Wiśle odbyło się 
XXVII Zgromadzenie Ogól-
ne ZPP.

Przypomnijmy, że Związek 
Powiatów Polskich przyznał 
Powiatowi Bielskiemu tytuł 
Super Powiatu za 2020 r. – 
Świadczy to o wielopłaszczy-
znowym rozwoju samorządu. 
Wyróżnienie przyznawane jest, 
gdy powiat czy gmina ma się 
czym pochwalić i zapunktować 
w 75 procentach ocenianych 
obszarów – mówił Rafał Rudka 
ze Związku.

Ranking jest bezpłatnym, 
dobrowolnym konkursem, 
a laureaci są wybierani w kil-
ku kategoriach ze względu na 
liczbę mieszkańców. Kolejność 
zależy od wyników osiąganych 
przez samorząd oraz od zreali-
zowanych działań w minionym 
roku. Ranking jest aktualizowa-
ny na bieżąco w trybie on-line 
i trwa przez cały rok.

Eksperci Związku wydają 
opinię według wielu kryteriów, 
ujętych w 10 grupach tema-
tycznych, takich jak działania 
proinwestycyjne i prorozwojo-
we, rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednost-
ki samorządu terytorialnego, 
rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego, umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem 

informacji czy promocja roz-
wiązań z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej.

Wśród powiatów powy-
żej 120 tysięcy ludności po-
wiat bielski zajął 7. miejsce. 
W czołówce znaleźli się też 
sąsiedzi, m.in. powiat cie-
szyński był drugi. Wyróż-
nienia wręczono podczas 
uroczystej gali w hotelu 
w Wiśle.  Dla laureatów 
i gości Związku Powiatów 
Polskich wystąpiła Tekla 
Klebetnica, zespół folkowy 
z naszego regionu.

Do Związku Powiatów 
Polskich należy ponad 300 
powiatów i miast na pra-
wach powiatu z całego kraju. 
W obecnej kadencji prezesem 
ZPP jest starosta bielski An-
drzej Płonka. (M. Fritz)

trochę Zmian  
w sZkołach
Ponad 300 uczniów pierwszych klas rozpo-
częło nowy rok szkolny w czterech placów-
kach prowadzonych przez Powiat Bielski. 
Skończyła się nauka zdalna.

Wśród szkół ponadpodstawowych, jakie 
podlegają Powiatowi Bielskiemu, są czecho-
wickie Liceum Ogólnokształcące im. Skło-
dowskiej-Curie, Zespół Szkół Technicznych 
i Licealnych im. Staszica oraz Zespół Szkół 
Specjalnych nr 4, a także Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowi-
cach. Łącznie w szkolnych ławach zasiadło 
blisko 1500 uczniów w 71 klasach, w tym trzy 
setki pierwszaków.

Największą powiatową placówką jest 
Zespół Szkół przy ul. Traugutta w Czecho-
wicach-Dziedzicach, który od tego roku 
szkolnego przejął uczniów i pracowników 
nieistniejącego już Zespołu Szkół „Sile-
sia”. Jak wyjaśnia Dorota Nikiel z Zarządu 
Powiatu, dzięki takiemu połączeniu obu 
placówek udało się zwiększyć nabór w po-
równaniu do poprzednich lat – młodzież 
rozpoczęła naukę w czterech pierwszych 
klasach technikum i trzech pierwszych kla-
sach szkoły branżowej. Młodzież pierw-
szych klas technikum zdecydowała, że 
będzie kształciła się w 6 zawodach. Mowa 

o logistyce, żywieniu i usługach gastrono-
micznych, mechaniku, handlowcu, informa-
tyku i techniku reklamy.

– Cieszymy się, że prawie 900 uczniów 
chce szkolić się w tej placówce, w którą tyl-
ko w minionym roku szkolnym zainwesto-
waliśmy ok. 600 tys. zł z budżetu Powiatu 
Bielskiego – mówi Dorota Nikiel. W kom-
pleksie edukacyjnym przy ul. Traugutta 
11 rozpoczęła się też warta ponad 2 mln 
zł wymiana instalacji centralnego ogrze-
wania i wodno-kanalizacyjnej. Jest szansa, 
że wkrótce powstanie tu hala sportowa. – 
Z niecierpliwością czekamy na ostateczne 
rozstrzygnięcie konkursu „Sportowa Pol-
ska”, do którego zgłosiliśmy nasz projekt 
– mówi Nikiel.

W czechowickim liceum z kolei general-
ny remont przeszła właśnie szatnia uczniów, 
ostatnio wybudowano łazienkę oraz podjazd 
do budynku dla osób niepełnosprawnych. 
Szkołę wyposażono w kolejne laptopy i kom-
putery stacjonarne. W sierpniu też przekazano 
plac budowy, bowiem wyremontowana zo-
stanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem 
sanitarnym. W Zespole Szkół Specjalnych zaś 
wyremontowano chodniki i oświetlenie przed 
budynkiem, powstały 2 parkingi, zmodernizo-
wano dach. (MF)

powiat Świętował
Święto Powiatu Bielskiego 
połączone z koziańskimi 
dożynkami gminnymi było 
w tym roku pełne atrakcji.

Imprezę zorganizowano 
w sobotę i niedzielę 11 i 12 
września w Kozach. W progra-
mie znalazł się m.in. koncert 
uczestników tradycyjnego już 
Powiatowego Przeglądu Grup 
Artystycznych SAGA. Pierw-
szego dnia imprezy na scenie 
zaprezentowało się ponad 160 
dzieci i młodzieży, członków 
zespołów tanecznych, muzycz-
nych oraz folklorystycznych 
z powiatu bielskiego.

Niedzielne święto otwo-
rzył ceremoniał dożynkowy. 
Przy okazji gminnego święta 
plonów zorganizowano rów-
nież regionalny XIV Konkurs 
Wieńców Dożynkowych pod 
patronatem honorowym Sta-
rosty Bielskiego Andrzeja 
Płonki. W kategorii wieńców 
płaskich I miejsce zdoby-

ły panie z KGW Roztropice 
w gminie Jasienica, w kategorii 
koron KGW Zbytków, z kolei 
w kategorii kompozycji I miej-
sce otrzymało KGW Przeci-
szów.

Nie ma jednak co ukrywać, 
że największe zainteresowanie 
jak zawsze wzbudził Przegląd 
Potraw Regionalnych „Ku-
linarne Dziedzictwo Powia-
tu Bielskiego”. W tym roku 
formuła przeglądu w związku 
z ograniczeniami sanitarnymi 
została zmieniona i zamiast 
stoisk wszystkich kół gospo-
dyń wiejskich zaprezentowało 
się 10 stoisk gminnych. Każda 
gmina przygotowała dania w 5 
kategoriach: zupa, produkt, da-
nie główne, ciasta i desery oraz 
napoje i nalewki.

W kategorii zup nagrodzo-
no Szczyrk za zupę z fasoli 
szparagowej i gminę Wilamo-
wice za zalewajkę z ziemniaka-
mi, w kategorii dań głównych 
gminę Porąbka za kitę w sosie 

chrzanowym z kapustą, a także 
Kozy za siwe kluski z ziemnia-
ków. W kategorii produktów 
najlepsze okazały się Jaworze 
z maszkietami ze świniobicia 
oraz gmina Jasienica z karcz-
kiem w słoikach, w kategorii 
ciast i deserów gmina Bucz-
kowice z kołaczem weselnym 
z owocami i gmina Czechowi-
ce-Dziedzice z ciastem owo-
cowym, z kolei w kategorii 
napojów i nalewek gmina Be-
stwina z nalewką z mniszka le-
karskiego i gmina Wilkowice 
z nalewką z buraka. (r)

Starosta bielski andrzej Płonka (pierwszy z lewej) wraz z pozostałymi zwycięskimi samorządowcami.
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andrzeJ PŁOnka,
starosta bielski:

Szkoły, które nam podlegają, zostały dobrze 
przygotowane do nowego roku szkolnego. ale 
to efekt nie tylko ostatnich miesięcy, nawet nie 
kilku lat, bo przez dwie dekady, od kiedy placówki 
trafiły pod skrzydła Powiatu Bielskiego, stopnio-
wo poprawialiśmy ich stan. dotyczy to zarówno 
samych obiektów oświatowych, jak i organizacji 

nauki. Po drodze nie obyło się bez problemów, ale 
obecnie oferta edukacyjna odpowiada zarówno 
standardom nauczania, jak i zapotrzebowaniu 
na rynku pracy.
dziś należy się szczególnie cieszyć, że po miesią-
cach siedzenia w domu młodzi ludzie mogą naresz-
cie uczyć się w normalnych warunkach, spotykać z 
kolegami i nauczycielami. ważne, aby jak najszyb-
ciej zapomnieli o tym złym okresie, i mam nadzieję, 
że my, dorośli ich w tym wesprzemy.
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GmINa bEstwINa

kaniów naJpięknieJsZy
Stwierdzenie zawarte w tytule to odniesienie do konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”, 

zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Najwyższe miejsce  

w tegorocznej edycji zdobył właśnie Kaniów.

Wspieranie rozwoju wsi po-
przez pobudzanie aktywności 
gospodarczej, kształtowanie 
ładu przestrzennego i pielęgno-
wanie środowiska naturalnego, 
a także promowanie działań 
związanych z zachowaniem 
tradycji oraz wzmacnianiem 
poczucia tożsamości lokalnej 
mieszkańców wsi – to założe-
nia przyświecające konkurso-
wi, w którego kolejnej odsłonie 
sołectwo Kaniów w gminie 
Bestwina zostało szczególnie 
docenione. Nagroda za przy-
znane mu miano najpiękniej-
szej wsi to kwota 27 tys. zł, 
o której przeznaczeniu zdecy-
dują sami mieszkańcy.

Z kilku względów Kaniów 
jest miejscowością, która 
w istocie wyróżnia się spo-
śród innych w tej części wo-
jewództwa. To tu stacjonuje 
Bielski Park Technologiczny 
Lotnictwa, Przedsiębiorczości 
i Innowacji, będący zarówno 
lądowiskiem dla małych sa-
molotów i helikopterów, jak 
też miejscem realizacji nowo-
czesnych projektów z branży 
lotniczej. Z kolei  w okresie 
letnim życiem tętni Gminny 

Ośrodek Rekreacji i Sportów 
Wodnych, który posiada pro-
fesjonalną bazę pod kątem 
uprawiania kajak polo. Nic 
dziwnego, że Kaniów może 
poszczycić się utytułowa-
nymi zawodnikami startują-
cymi w barwach UKS Set, 
wielokrotnymi medalistami 
najważniejszych krajowych 
imprez oraz etatowymi repre-

zentantami Polski. Ośrodek, 
o którym mowa, to również 
chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców gminy i regio-
nu ogólnodostępne kąpielisko 
oraz towarzyszące mu tere-
ny rekreacyjne.

Wszechstronnemu rozwojo-
wi i aktywnościom fizycznym, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem młodego pokolenia, 

sprzyja bogata infrastruktura, 
by wspomnieć plac zabaw, 
skatepark czy pełnowymiaro-
wą halę sportową. Dobre wa-
runki edukacyjne gwarantują 
gruntownie zmodernizowane 
w ostatnim czasie kaniowskie 
placówki oświatowe, a od tego 
roku fachową opiekę najmłod-
szym mieszkańcom sołectwa 
zapewnia klub dziecięcy.

Charakterystyczne dla Ka-
niowa aktywności to hodowla 
ryb w stawach i wędkarstwo. 
Prężnie działające Stowarzy-
szenie Wędkarskie „Kaniow-
ski Karp Królewski” posiada 
swoją siedzibę w postaci „Ry-
baczówki”, regularnie dba 
o zarybianie i estetykę łowisk. 
Z Kaniowem związana jest 
postać Adolfa Gascha, który 
w XIX w. rozwinął nowocze-
sną metodę hodowli karpia, 
dzięki czemu karp galicyjski 
z Kaniowa, zwany również 
polskim lub królewskim, to 
unikatowy produkt, który dał 
faktyczny początek najpopu-

larniejszym na polskich stołach 
odmianom tej ryby.

Kaniów może poszczycić 
się ponadto odnoszącą spek-
takularne sukcesy muzyczne 
w skali kraju Orkiestrą Dętą 
Gminy Bestwina, świetnie 
wyszkolonymi i stale pod-
noszącymi kwalifikacje dru-
hami Ochotniczej Straży 
Pożarnej, mogącymi pochwa-
lić się mistrzowskim tytułem 
w ratownictwie wodnym i po-
wodziowym, a także sztanda-
rowymi imprezami o uznanej 
renomie – Świętem Karpia 
Polskiego czy Międzygminną 
Rewią Orkiestr Dętych. (Man)

artur BeniOwSki,
wójt gminy Bestwina:

Jako mieszkaniec kaniowa z 
pełnym przekonaniem mogę 
stwierdzić, że żyje się tu spokojnie 
i dobrze. Bo prócz tej infrastruk-
tury, która naszą miejscowość w 
jakimś sensie wyróżnia, posia-
da ona właściwie wszystko, co 
niezbędne, aby witać z radością 

każdy dzień. kaniów jest przy tym 
również dobrze skomunikowany z 
najbliższymi większymi miastami, 
do których można tak naprawdę 
dojechać w kilka minut.
nie ma w tym przypadku, że so-
łectwo należące do gminy Bestwi-
na przeżywa łatwo zauważalny 
dynamiczny przyrost mieszkań-
ców. Jeszcze przed piętnastu laty 
w kaniowie mieliśmy 2,7 tys. 
osób, dziś to już przeszło 3,5 tys. 
kaniów jest więc chętnie wybiera-
ny jako miejsce stałego osiedlenia 
i cieszy, że w dużej mierze dotyczy 
to młodych rodzin. wiążą swoją 
przyszłość – i tu odwołać się moż-
na do rozstrzygniętego nie tak 
dawno prestiżowego konkursu – z 
najpiękniejszą wsią województwa 
śląskiego.

nowe mieJsce rekreacJi
Najmłodsi mieszkańcy 

korzystać mogą z placu za-
baw, zaś ci starsi z siłowni 
zewnętrznej – inwestycja 
w Janowicach, poprawiająca 
infrastrukturę przeznaczoną do 
rekreacji, dobiegła już końca.

Plac zabaw bez wątpienia 
będzie miejscem chętnie od-
wiedzanym w pogodne dni. 
Miłe spędzenie czasu naj-
młodszym zapewnią urzą-
dzenia, takie jak podwójna 
huśtawka,  zjeżdżalnie, 
huśtawka ważka, bujaki na 
sprężynach czy ścianki inte-
raktywne, powstała tu także 
piaskownica. Całość ogro-
dzonego placu znajduje się 
na bezpiecznej nawierzchni, 
a komplet wyposażenia uzu-
pełniają ławeczki, na których 

rodzice mogą spokojnie do-
glądać swoich pociech.

Jako że dbałość o syste-
matyczną aktywność fizycz-
ną ważna jest niezależnie 
od wieku, teren rekreacyjny 
w Janowicach zyskał również 
siłownię zewnętrzną. To kilka 
nieskomplikowanych urzą-
dzeń, z których bez przeszkód 
korzystać mogą osoby zainte-
resowane taką właśnie formą 
spędzania czasu.

Inwestycja została wyko-
nana kosztem 253 995 tys. zł. 
Gmina Bestwina pozyskała 
na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 201 tys. zł 
z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, 
pozostałą część dokładając 
z własnego budżetu. (M)

pół wieku Z tańcem i Śpiewem
W sobotę 18 września okazję 
do świętowania miały wszyst-
kie osoby związane przez lata 
z Regionalnym Zespołem 
Pieśni i Tańca „Bestwina”. 
Kapela, która doczekała się 
jubileuszu 50-lecia, wciąż 
z powodzeniem rozsławia całą 
gminę poza jej granicami.

Aż trudno dziś uwierzyć, że 
wszystko zaczęło się skrom-
nie i nieśmiało. Grupa, która 
zebrała się pod koniec lat 60. 
minionego wieku przy Świetli-
cy Gromadzkiej w Bestwinie, 
zrezygnowała z debiutanckiego 
udziału w VI Tygodniu Kul-
tury Beskidzkiej w Szczyrku, 
by wzorem innych zespołów 
lepiej przygotować się do ofi-
cjalnych występów. I tak to 3 
lutego 1970 roku powstał Re-
gionalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Bestwina”, którego początki 
związane z osobą Andrzeja 
Żaczka wspominano z nie lada 
wzruszeniem podczas uroczy-
stych obchodów 50-lecia.

Przez wszystkie kolejne lata 
zespół reprezentujący gminę 
Bestwina poszerzał swoje ho-
ryzonty, pogłębiał repertuar, 
także ocalając niemal zapo-

mniane już pieśni i gwarę. Za 
niemały sukces uznać należy 
odtworzenie oryginalnego, 
bestwińskiego stroju Lachów 
Zachodnich, a idealną sposob-
nością na jego dumną prezen-
tację są wydarzenia artystyczne 
na czele z koncertami zagra-
nicznymi czy odbywającymi 
się na rodzimej scenie spotka-
niami folklorystycznymi „La-
ski uOzgraj”.

Jest jeszcze co najmniej jed-
na rzecz, która Regionalny Ze-
spół Pieśni i Tańca „Bestwina” 
wyróżnia. – Garnie się do nie-
go bardzo chętnie młode po-
kolenie mieszkańców gminy. 
To wartość szczególnie istotna, 

bo gwarantująca, że nasza bo-
gata tradycja przetrwa mimo 
upływu lat – mówi wójt Artur 
Beniowski, wskazując na kul-
tywujący dzieło rozpoczęte pół 
wieku temu Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Mała Bestwina”.

Jubileuszowe świętowanie 
w sobotę 18 września było 
okazją do podziękowania 
muzykom i tancerzom. W be-
stwińskim Domu Strażaka ka-
pela odebrała ministerialny 
medal koloru brązowego „Za-
służony Kulturze Gloria Artis”. 
Złota Odznaka Honorowa „Za 
Zasługi dla Województwa 
Śląskiego” powędrowała do 
obecnego prezesa Ireneusza 

Stanclika, natomiast odznaki 
srebrne do związanych z ze-
społem Agaty Markiel i Wło-
dzimierza Gwiazdonika. Wójt 
gminy Bestwina Artur Be-
niowski w towarzystwie prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Jerzego Stanclika uhonorowali 
tych, którzy kładli podwaliny 
pod prężną działalność, a więc 
Andrzeja Żaczka i Eugeniu-
sza Niemczyka. Nie zabra-
kło i innych laurów, a każdy 
z członków otrzymał okolicz-
nościowy dyplom.

Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Bestwina” odwdzię-
czył się najlepiej, jak potrafił. 
Ogromny aplauz wzbudziły 
artystyczne występ grupy do-
rosłej i dziecięcej, znakomicie 
przygotowane pod względem 
muzycznym i choreograficz-
nym. Gościom obecnym na 
wydarzeniu wręczona została 
książka „Ocalić od zapomnie-
nia”, której autorami są dy-
rektor GOK Grzegorz Boboń 
i choreograf Bestwiny Sławo-
mir Ślósarczyk. Ten niezwykły 
album to swoista podróż przez 
historię kapeli, opowiedziana 
zarówno słowem, jak i obra-
zem. (SL)Fo
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osp maZańcowice gcba renault k440

auto o napędzie 6x6. Jest to tzw. ciężki wóz bojowy z wszechstronnym na-
pędem i szeroką skalą możliwości ratowniczo-gaśniczych. zbiornik główny 
ma pojemność aż 10 tys. l, oprócz tego auto zostało wyposażone w zbiornik 
ze środkiem pianotwórczym o pojemności tysiąca litrów, do tego pompę o 
wydajności 5,6 tys. l na minutę. w szoferce mieści się trzyosobowa załoga.

koszt – 1 040 000 zł, współfinansowany z:
krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego – 510 000 zł
budżetu Gminy Jasienica – 530 000 zł

Druga Droga w prZysZłym roku
Uroczyście podpisano umowę na budowę drugiej drogi  

do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

– Strefa się rozwija, budu-
jemy więc drugą drogę, która 
ułatwi komunikację ze Strefą 
i transport – wyjaśnia wójt 
Janusz Pierzyna. W środę 15 
września podpisał umowę na 
wykonanie drogi przez firmę 
Eurovia, która wygrała prze-
targ. Ze strony wykonawcy 
umowę parafowali Andrzej 

Gruszka, dyrektor oddziału 
Kraków Eurovia, oraz Seba-
stian Stawarz, dyrektor sektora 
Bielsko-Biała.

Droga o długości 620 me-
trów połączy południowy 
sięgacz na Strefie z drogą po-
wiatową Rudzica-Międzyrze-
cze Górne. Jezdni o szerokości 
7 metrów na całej długości 

będzie towarzyszył chodnik, 
a po przeciwnej stronie także 
utwardzone pobocze.

Aby droga mogła pokonać jar 
przebiegającego w dole potoku, 
trzeba będzie zbudować przepu-
sty, powstaną również częściowo 
umocnione rowy odwodnienia. 
Przy drodze poprowadzona zo-
stanie kanalizacja deszczowa 

wraz z kanałem technologicznym 
oraz oświetlenie uliczne.

Budowa będzie kosztować 
4 mln zł i w całości zostanie 
pokryta z dofinansowania, 
jakie wójt pozyskał z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Całość będzie go-
towa pod koniec przyszłego 
roku. (uGJ)

prace na Drogach
większość tegorocznych pla-
nów remontowych na drogach 
gminnych już została zreali-
zowana, zaś na kilku innych 
prace się już kończą. dotyczy to 
ulic Cyprysowej, bocznych ulic 
od Łaziańskiej i Ogrodowej w 
Jasienicy, kamieniec w Łazach, 
Leśnej w roztropicach, Słonecz-
nej w Świętoszówce, Olchowej w 
wieszczętach, Pogodnej wraz z 
jej odnogą oraz Czechowickiej i 
Leśnej w Mazańcowicach, zale-
wowej, dudówki, Jazowej, na 
kopcu w Międzyrzeczu Górnym, 
a także Cegielnianej, dawnej, 
Miodowej, Przelotowej i zdro-
jowej w rudzicy.
Gmina przeznaczyła na te za-
dania 2,7 mln zł, zaś zakres 
robót objął nałożenie nowych 
nakładek asfaltowych na jezd-
niach, a także utwardzenie 
poboczy wraz z wjazdami na 
posesję i właśnie te ostatnie 
prace pozostały do wykonania 
na kilku z dróg. na wyremon-
towanie w najbliższych tygo-
dniach czekają ulice Polna w 
Bielowicku, Bożka w Bierach, 

Jana Sarkandra w iłownicy, 
kwiatowa w Jasienicy i Borek 
w Landeku.
– Prace przebiegają zgodnie z 
planem, a w niektórych miej-
scach poszerzyliśmy zakres 
robót. Co więcej, zorganizowa-
liśmy przetarg na remont kilku 
dodatkowych odcinków, aby 
poprawić stan jak największej 
liczby dróg w naszej gminie – 
mówi wójt Janusz Pierzyna. w 
najbliższym czasie zostaną na-
prawione odcinki ulic zagóra w 
Grodźcu, św. Jana Chrzciciela w 
rudzicy, kolejny fragment ul. 
św. Jana Sarkandra w iłownicy 
oraz ul. Graniczna w Mazańco-
wicach.
wójt dodaje, że oprócz tych prac 
kończą się także roboty cząst-
kowe, polegające na usuwaniu 
ubytków w nawierzchniach 
jezdni. 
Łącznie więc w tym roku zosta-
ną przeprowadzone remonty 
dróg na odcinkach o długości ok. 
7 km, a wraz z przebudowaną 
ul. Bronowską w Międzyrzeczu 
dolnym – 8,3 km.

JanuSz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica:

inwestorzy, którzy zakupili 
grunty na naszej Strefie, za-
czynają budowy, a wkrótce 
pojawią się kolejni. Co więcej, 
w naszych planach uwzględnili-
śmy powiększenie tego obszaru 
przemysłowego o kolejne kilka-
dziesiąt hektarów. to oznacza, 
że ruch w tym rejonie naszej 
gminy będzie się powiększał, 
potrzebujemy więc dodatko-
wego połączenia. Już dawno o 
tym myśleliśmy, przygotowali-
śmy niezbędne dokumentacje i 
pozwolenia. dzięki pozyskanym 
środkom z zewnątrz drogę mo-
żemy wybudować już teraz. to 
cieszy, bo przyspieszy rozwój 
całej naszej gminy.umowę podpisali wójt Janusz Pierzyna i przedstawiciele wykonawcy, andrzej Gruszka i Sebastian Stawarz z eurovii.
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osp ruDZica gcba scania p320

auto należy do średnich wozów ratowniczo-gaśniczych, ma napęd na cztery 
koła, sześcioosobową kabinę, dwuzakresową autopompę o wysokiej wy-
dajności, działko dachowe i powiększony zbiornik na wodę.

koszt – 929 880 zł, współfinansowany z:
narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – 200 000 zł
krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego – 200 000 zł
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki wodnej w katowicach – 50 000 zł
środków własnych OSP rudzica – 10 000 zł
budżetu Gminy Jasienica – 469 880 zł

osp mięDZyrZecZe Dolne gba renault D16

wóz o napędzie 4x4 z silnikiem o pojemności 8 l i mocy 210 kw. wóz 
należy do średnich pojazdów ratowniczo-gaśniczych, ma napęd na cztery 
koła, sześcioosobową kabinę, wyposażony został w zbiornik na wodę 
o pojemności 3 tys. l, ma również zbiornik na środek pianotwórczy o 
pojemności 300 l.

koszt – 809 955 zł, współfinansowany z:
Ministerstwa Spraw wewnętrznych i administracji – 231 000 zł
narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej – 159 000 zł
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej w katowicach – 70 000 zł
środków własnych OSP Międzyrzecze dolne – 20 000 zł
budżetu Gminy Jasienica – 329 955 zł

osp ŚwiętosZówka gba renault D16

zaliczany do średnich wozów, jest uterenowiony, z sześcioosobową kabiną. 
wyposażony został w moduły zarówno gaśniczy, jak i do ratownictwa dro-
gowego, zbiornik na wodę o pojemności 3,5 tys. litrów i osobny na środek 
pianotwórczy o pojemności 350 l. Ma także dwuzakresową autopompę o 
wysokiej wydajności i działko dachowe.

koszt – 821 148 zł, współfinansowany z:
narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki wodnej – 240 000 zł
komendy Głównej PSP – 100 000 zł
Ministerstwa Spraw wewnętrznych i administracji – 70 000 zł
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej w katowicach – 50 000 zł
budżetu Gminy Jasienica – 361 148 zł

Jednostkom OSP z gminy Ja-
sienica przybyły cztery nowe 
wozy. Na ich zakup wójt po-
zyskał dofinansowanie z kil-
ku źródeł.

Wszystkie samochody zo-
stały publicznie zaprezento-
wane przy okazji tradycyjnych 
zawodów sportowo-pożarni-

czych, jakie co roku w Rudzi-
cy rozgrywane są dla strażaków 
z gmin Jasienica i Jaworze. – 
Pozostają do wymiany jeszcze 
wozy w Grodźcu, Łazach, Lan-
deku, Wieszczętach i Roztropi-
cach, ale w najbliższym czasie 
i tu chcemy doprowadzić do 
odnowienia taboru. Dzięki temu 
ochotnicza straż pożarna na te-

renie naszej gminy dysponować 
będzie nowoczesnym sprzętem 
znacznie podnoszącym bezpie-
czeństwo, a nowe auta będą słu-
żyły przez wiele kolejnych lat 
– mówi wójt Janusz Pierzyna.

Wszystkie cztery wozy 
zostały zakupione z wyko-
rzystaniem środków z bu-
dżetu Gminy Jasienica, jak 

i funduszy zewnętrznych. 
Wójt Janusz Pierzyna po-
dziękował obecnemu na 
zawodach st. bryg. Zygmun-
towi Mizerze, komendanto-
wi miejskiemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-
-Białej, za wsparcie w stara-
niach o pozyskanie pieniędzy 
z funduszy resortu. (uGJ)
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GmINa jawORzE

ucZniowie wrócili Do sZkół
Czas wakacji poświęcony został na najbardziej palące remonty w jaworzańskich placówkach oświatowych.

W lepszych warunkach pro-
wadzona jest obecnie opieka 
nad najmłodszymi mieszkańca-
mi Jaworza. W Przedszkolu nr 
1, funkcjonującym w budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 1, 
pomalowano szatnie, wejście 
do obiektu, dokonano także 
niezbędnych poprawek ma-
larskich w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla dzieci, 
a jedna z sal poddana zosta-
ła gruntownemu remontowi. 
Z kolei w Przedszkolu nr 2, 
mieszczącym się w osobnym 
budynku przy ulicy Wapienic-
kiej, w okresie wakacyjnym 
wymieniono przede wszyst-
kim instalacje elektryczne 
w kuchni i pomieszczeniach 
zaplecza. Wykonano również 
prace malarskie, które dodat-
kowo zrealizowano w toale-
tach i łazienkach.

W Szkole Podstawowej nr 2 
miała miejsce znacząca inwe-
stycja, bo za taką trzeba uznać 
wymianę kotła węglowego 
oraz towarzyszącą jej przebu-
dowę instalacji grzewczych. 
W miejsce kotłowni na paliwo 
stałe wykonano nową z ogrze-
waniem gazowym, w pełni po-
krywającym potrzeby cieplne 
całego obiektu. Rozbudo-
wano ponadto wewnętrzną 
instalację gazową, instalację 
c.o. oraz wymieniono część 
armatury. Co jednak najważ-
niejsze, zlikwidowany został 
ostatni „kopciuch” w placów-
kach użyteczności publicznej 
w Jaworzu.

Prace remontowe nie sku-
piały się jednak wyłącznie na 
kwestiach związanych z ogrze-
waniem obiektu. W czasie 
przerwy od zajęć m.in. adapto-
wano pomieszczenia szatni na 
nowoczesny gabinet integra-
cji sensorycznej.

Do modernizacji schodów 
wejściowych, przygotowując 
je do instalacji platformy dla 
niepełnosprawnych, przystą-
piono w Szkole Podstawowej 
nr 1. Jeszcze przed powrotem 
uczniów do nauki wymienio-
no okna w dwóch pomiesz-
czeniach oraz przeprowadzono 
prace malarskie tam, gdzie 
było to już konieczne.

Ostatnie remonty placó-
wek oświatowych pochłonęły 
łącznie 270 tys. zł. To środki 
wygospodarowane z gminnego 
budżetu. Dodatkowe 850 tys. 
zł kosztowała wspomniana 
kompleksowa modernizacja 
systemu grzewczego w jawo-
rzańskiej „dwójce”, w części 
sfinansowana także z funduszy 
Gminy Jaworze. (red)

radOSŁaw 
OStaŁkiewiCz, 
wójt gminy Jaworze:

wakac yjne miesiące trady-
cyjnie były dla dzieci czasem 
wypoczynku. ich nieobecność 
w przedszkolnych i szkolnych 
murach wykorzystaliśmy jak co 
roku na przygotowanie budyn-
ków oświatowych na kolejny rok 

szkolny. Przeprowadzone zosta-
ły częściowe remonty instalacji 
technicznych, infrastruktury i 
sal lekcyjnych. Prace te miały na 
celu odświeżenie, usprawnienie, 
poprawę funkcjonalności i bezpie-
czeństwa. wszystko to niezbędne 
elementy, aby nasi uczniowie mo-
gli zdobywać wiedzę w możliwie 
komfortowych warunkach, na co 
zresztą zwracamy baczną uwagę.
Co ważne, remonty niemal w ca-
łości – włącznie z szeroko zakro-
joną modernizacją ogrzewania w 
Szkole Podstawowej nr 2 – zreali-
zowane zostały w sprzyjających 
okolicznościach, finiszując jeszcze 
przed 1 września. w żaden spo-
sób nie skomplikowało to więc 
planowo rozpoczętego procesu 
edukacyjnego.

cisowa DokońcZona

Wyremontowany w ubie-
głym roku odcinek ulicy 
Cisowej doczekał się kon-
tynuacji. Do Jaworza Nałęża 
można będzie już wkrótce 
dojechać komfortową jezd-
nią.

We wrześniu zrealizowa-
ne zostaną prace drogowe, 
prowadzone na odcinku ok. 
1 kilometra ul. Cisowej, aż 
do pętli autobusowej w Ja-
worzu Nałężu. Nawierzchnia 
w tym rejonie, zwłaszcza wo-
bec spływającej z gór wody 
wzdłuż drogi, była już moc-
no podniszczona.

O potrzebny remont za-
biegał przez lata w bielskim 
Starostwie Powiatowym śp. 
Zdzisław Bylok, wieloletni 
wójt Jaworza, podobną wolę 
wykazywali radny powiato-
wy Jacek Czader oraz sami 
nałężanie. I właśnie dobra 
współpraca Gminy Jaworze 

z Powiatem Bielskim, będą-
cym administratorem drogi 
i inwestorem w przypadku 
tego zadania, umożliwiła 
sprawne przeprowadze-
nie modernizacji.

Wójt Radosław Ostałkie-
wicz przypomina, że końcem 
ub.roku finiszował remont na 
pierwszym odcinku drogi. 
Dalsze plany w tej części Ja-
worza zakładają budowę bra-
kującego chodnika wzdłuż ul. 
Cisowej, pomiędzy ul. Sło-
neczną i Wrzosową, w kie-
runku Jasienicy. Na przyszły 
rok przewidziane zostały pra-
ce projektowe. – Parametry 
drogi znacznie się poprawi-
ły, a to skłania kierowców do 
szybszej jazdy. Zadbać mu-
simy więc teraz szczególnie 
o bezpieczeństwo pieszych. 
Chodnik niewątpliwie będzie 
w tym pomocny – zauważa 
wójt gminy Jaworze. (Ma)

bieganie Ze sZcZytnym celem
Ze startem i metą w Jaworzu 
w niedzielę 19 września od-
była się szósta edycja „Biegu 
po Zdrój”, której towarzy-
szył charytatywny cel.

Tegoroczne zmagania prze-
prowadzone zostały na dwóch 
dystansach – 11 i 30 kilome-
trów, a trasa w obu przypad-
kach przebiegała stokami 
Beskidu Śląskiego. Dystans 
krótszy najszybciej pokonał 
Jakub Kazula z Piotrkowa 
Trybunalskiego, wyprzedza-
jąc duet z Bielska-Białej – Jó-
zefa Koźmińskiego i Alana 
Michalskiego. W drugiej 
z grup równych sobie nie miał 
bielszczanin Mikołaj Podsia-

dło, finiszując na mecie obok 
amfiteatru w Jaworzu przed 
Patrykiem Kurą z Będzina 
oraz Adamem Wasiewiczem 
z Warszawy.

„Bieg po Zdrój”, dofinan-
sowany przez Gminę Jaworze, 
zgromadził na starcie 167 mi-
łośników tej formy aktywności. 
W żadnej mierze nie zniechę-
ciły ich wymagające warunki 
pogodowe. Przybyli do Jaworza 
także po to, by wspomóc zbiór-
kę środków dla cierpiącego na 
rzadką chorobę genetyczną 
2-letniego Kajetanka. Na ten 
cel przeznaczono połowę opła-
ty startowej.

Podkreślić warto, że pomy-
słodawcami cieszącego się od 

kilku lat sporą popularnością 
„Biegu po Zdrój” jest grupa 
biegaczy z Jaworza, która nie-
zmiennie skutecznie propagu-

je zdrowy tryb życia, promuje 
urokliwe zakątki gminy i jej 
okolic, integruje również lo-
kalną społeczność. (ra)

optymistycZne  
pożegnanie lata

Choć nie na głównej sce-
nie jaworzańskiego amfite-
atru, a na placu mieszczącym 
się obok niego w Parku Zdro-
jowym, koncert zespołu „Ba-
ciary” wieńczący okres letni 
zgromadził liczną publikę.

Punktualnie o godzinie 18 
w sobotę 11 września zespół 
„Baciary” rozpoczął półto-
ragodzinny występ, zorga-
nizowany przez Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze we 
współpracy z Urzędem Gmi-
ny. Piękna pogoda niczym 
magnes przyciągnęła szeroką 
rzeszę publiczności do Jawo-
rza. Muzycy zostali przyjęci 
entuzjastycznie, a swoim bra-
wurowym koncertem zaprosi-

li do wspólnej, pełnej radości 
i optymizmu zabawy.

Zespół „Baciary” powstał 
na Podhalu w 2002 r., zało-
żony przez Andrzeja i Ja-
nusza Body. Szybko zyskał 
rozgłos, to dzięki nowocze-
snemu podejściu do grania, 
melodii śpiewanych dawno 
temu przez naszych dziad-
ków czy rodziców. Do naj-
bardziej znanych i lubianych 
utworów należą: „Żyje się 
raz”, „Oczy zielone”, „Nic do 
stracenia” czy „Jak się bawią 
ludzie”. Hity te, łączące ele-
menty popu, rocka i biesiady 
z góralskimi elementami, wy-
brzmiały również w Jaworzu. 
(OPGJ)
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trwają ostatnie prace przy układaniu wierzchniej warstwy asfaltu.

uroczysta inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu.

pierwsZy DZwonek  
w sZkole ŚreDnieJ

Przy Młodzieżowym Ośrodku 
wychowawczym w Jaworzu od 1 
września ruszyła ponadpodsta-
wowa szkoła branżowa, której 
uczniowie będą zdobywać szlify 
w ogrodnictwie.
Branżowa Szkoła Specjalna i 
Stopnia w Młodzieżowym Ośrod-
ku wychowawczym to publiczna 
trzyletnia szkoła ponadpodsta-
wowa, przeznaczona przede 
wszystkim dla młodzieży niedo-
stosowanej społecznie. Organem 
prowadzącym dla niej jest samo-
rząd województwa Śląskiego.
Gmina ze swej strony zaoferowa-
ła pomoc związaną z udostęp-
nieniem terenów zielonych, to 
z myślą o praktykach uczniów 
szkoły średniej. wykorzystywane 
będą w tym celu także narzędzia 
ogrodnicze podarowane przez Gmi-
nę. – Życzę wam, abyście to nasze 
Jaworze jeszcze bardziej ukwiecali, 
żeby było takim pięknym ogrodem 
– mówił podczas uroczystej inau-
guracji wójt radosław Ostałkie-
wicz, zwracając się do kilkunastu 
uczniów nowej placówki. (r)
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piknik ZDrowia
Kilkadziesiąt dzieci z rodzicami przybyło w niedzielę 19 września na boiska 

przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce, aby wziąć 

udział w Pikniku Zdrowia. 

Dla uczestników przygo-
towano rozgrywki, zabawy 
sportowe i zawody na wesoło. 
W strefie rozrywki czekały 
dmuchańce, eurobungee, ba-
sen piłeczkowy, były też sta-
cje sprawnościowe, warsztaty 
pszczelarskie w gminnej pa-
siece, joga śmiechu, pokazy 
chemiczne, quizy wiedzowe 
i strefa gier zespołowych.

Obok stoiska zdrowej żyw-
ności pojawiła się pachnąca 

grochówka ze szkolnej kuch-
ni, prażonki, domowe ciasta, 
wata cukrowa. Dużą atrakcją 
były tradycyjne ciasta drożdżo-
we przygotowane przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich. 
W czasie imprezy można 
było skorzystać z konsultacji 
psychologa oraz dokonać spi-
su powszechnego.

Atrakcją towarzyszącą 
były warsztaty pszczelarskie 
w Gminnej Pasiece Eduka-

cyjnej, którym towarzyszył 
miłośnik pszczelarstwa i zna-
komity aktor Marian Dzię-
dziel. Można było zobaczyć 
wnętrze ula, obejrzeć przeto-
piony wosk pszczeli i wyko-
nać woskową świecę.

Patronami imprezy byli: 
UKS Millenium, Glinka 
Academy,  Minis ters two 
Kultury Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu, Gmina 
Porąbka. (red)

sZkoła po remoncie

Piknik był okazją do zaprezentowa-
nia rozbudowanej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Porąbce. wykonano 
nowe pomieszczenia klasowe, 
szatnie, windę wraz z komplekso-
wą infrastrukturą towarzyszącą. 
rozbudowa budynku szkoły objęła 
nadbudowę trzeciej kondygnacji 
w nowszym skrzydle obiektu (trzy 
sale lekcyjne, komunikacja i sani-

tariaty), a także dobudowę klatki 
schodowej oraz windy.
wykonano także połączenie ko-
munikacyjne pomiędzy najstarszą 
częścią szkoły a rozbudowywaną. 
w powiększonym skrzydle prze-
budowano również przyziemie 
na potrzeby urządzenia szatni 
dla uczniów. Ponadto wykonano 
modernizację instalacji wod.-kan., 

c.o. i elektrycznej. rozwiązania 
przyjęte przy realizacji inwesty-
cji uwzględniają potrzeby osób 
niepełnosprawnych (winda oraz 
sanitariaty dostosowane do ich 
potrzeb). wykonana została rów-
nież wewnętrzna stolarka drzwio-
wa. ważnym elementem zadania 
było dostosowanie budynku do 
wymogów ppoż.
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album Ze sZcZyrkiem i skrZycZnem

Fo
to

: M
at

. c
oS

-o
Po

 w
 SZ

cZ
yr

kU

– Wybierając się na Skrzyczne każdy znajdzie tam 

coś dla siebie, niezależnie od pory roku. Dla nas 

wszystkich to góra-żywicielka, która ma ogromne 

znaczenie dla turystyki i rozwoju miasta – mówi 

antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku.

Słowa te wypowiedzia-
ne zostały w szczególnych 
okolicznościach, podczas 
oficjalnej prezentacji albumu 
„Skrzyczne – góra wspomnień 
i atrakcyjnej współczesności”. 
Dokładnie 112-stronicowy al-
bum, wydany w nakładzie 1,5 
tys. egzemplarzy, zawiera sze-
reg wartościowych treści, które 
opracowane zostały wraz z tłu-
maczeniem na język angielski. 
Dotyczą one m.in. budowy 
i dziejów kolejki na Skrzyczne, 
turystycznych walorów góry 
oraz wydarzeń sportowych, 
jakie na Skrzycznem się od-
bywają. Nie zabrakło również 
ciekawych informacji doty-
czących miasta Szczyrk – jego 
obecności na mapach z przeło-
mu XVIII i XIX w., początków 
turystyki i pierwszych pensjo-
natów oraz dawnych połączeń 
komunikacyjnych Szczyrku. 
Prócz ilustracji, które ukazują 
samo miasto, najwyższy szczyt 

Beskidu Śląskiego i jego okoli-
ce o różnych porach roku, nie 
brakuje angażujących czytelni-
ka historii związanych z górą.

Album wydany został przez 
Centralny Ośrodek Sportu – 
Ośrodek Przygotowań Olimpij-
skich w Szczyrku, na co dzień 
zarządzający ośrodkiem nar-
ciarskim wraz z nowoczesną 
koleją linową prowadzącą na 
Skrzyczne. Publikację honoro-
wym patronatem objęło Mini-
sterstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

Autor albumu, szczyrkowia-
nin Jacek Żaba, podkreśla, że 
wydawnictwo jest naturalnym 
następstwem systematyczne-
go gromadzenia materiałów. 
Spora część z nich pochodzi 
ze zbiorów Tomasza Laszcza-
ka, obecnego dyrektora COS-
-OPO w Szczyrku. – Skrzyczne 
towarzyszy nam mieszkańcom 
Szczyrku od lat młodości. Nie-
zmiennie to miejsce magiczne. 

Ta góra nigdy nie spowsze-
dnieje i zawsze będzie odgry-
wać ważną rolę pod wieloma 
względami – zauważa Żaba.

Na istotny aspekt zwrócił 
uwagę burmistrz Antoni Byrdy. 
– Chcemy, żeby Szczyrk rozwijał 
się i sporo w tej materii robimy. 
Nie możemy jednak odcinać się 
od korzeni, dlatego warto utrwa-
lać historię i ocalać ją w ten spo-
sób od zapomnienia – stwierdził.

Promocji albumu na tere-
nie stacji pośredniej Jawo-
rzyna towarzyszyło w sobotę 

11 września inne wydarzenie, 
które przyciągnęło wielu tury-
stów. Blisko 3 tys. osób z zain-
teresowaniem przyglądało się 
unikatowej wystawie „200 lat 
historii narciarstwa”. Jej autor, 
pasjonat narciarstwa Tomasz 
Wysocki, zebrał liczne ekspo-
naty narciarskie od przełomu 
XVIII i XIX w. aż po czasy 
współczesne. Obejrzeć można 
było zarówno oryginalne narty 
czy stroje, jak i inne elemen-
ty wyposażenia narciarskiego 
z całego świata. (M)

rekLaMa
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park i eDukacJa
Zakończyło się zagospodarowanie parku w centrum Pisarzowic, 

na które dofinansowanie przyznało Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Ziemia Bielska”.

Wnioskodawcą projektu „Za-
chowanie wartości dziedzictwa 
kulturowego poprzez zagospodaro-
wanie terenu pod Park Tradycji Pi-
sarzowskiej ze sceną mobilną” był 
Uczniowski Klub Sportowy im. PTG 
„Sokół” w Pisarzowicach. Główną 
częścią było zagospodarowanie 
parku przy rozbudowanym i zmo-
dernizowanym w 2020 r. Gminnym 
Centrum Działań Twórczych w Pisa-
rzowicach. Istniejąca zieleń została 
uzupełniona, wytyczono również 
i wybrukowano ścieżki, ustawiono 
ławeczki i małą architekturę.

Wydzielono także miejsce na 
przeprowadzenie plenerowych 
warsztatów edukacyjnych, teatral-
nych i plastycznych oraz organi-
zowanie prelekcji plenerowych, 
żywych lekcji historii i małych 
prezentacji artystyczno-kultural-

nych. Park bowiem wzbogacono 
o ekspozycję archiwalnych zdjęć 
przedstawiających nieistniejący 
już drewniany kościół oraz dworek 
Bulowskiego i dworek Krzemienia 
oraz różne odmiany tradycyjnego 
stroju pisarzowskiego. Częścią 
projektu był również zakup dużej, 
profesjonalnej, przenośnej sceny, 
dzięki której będzie można prezen-
tować i promować miejscową trady-
cję muzyczną, śpiewaczą i taneczną.

Zakłada się, że inwestycja zwięk-
szy aktywność społeczną mieszkań-
ców na rzecz zachowania i promocji 
lokalnego dziedzictwa przyrodni-
czo-kulturowego.

Prace trwały w czasie wakacji 
i zakończyły się w sierpniu. Całko-
wity koszt wyniósł 277 418,10 zł, 
z czego dofinansowanie 219 215,00 
zł. (r)

Z wilamowskim folklorem prZeZ europę
Taki tytuł nosi kolejna książka dr 
Jolanty Danek. W piątek 3 wrze-
śnia w Gminnym Centrum Działań 
Twórczych w Pisarzowicach odbyła 
się promocja tej publikacji.

Dr Jolanta Danek jest cenioną 
w regionie antropolog kultury, etno-
log, choreografką, od trzech dekad 
zaangażowaną w różnego rodzaju ini-
cjatywy kulturalne, głównie dotyczące 
twórczości ludowej. Przede wszystkim 
jest jednak znana jako założycielka, 
kierownik artystyczny i menadżer 
Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca 
„Cepelia Fil-Wilamowice”. Publika-
cja jest właśnie monografią Zespołu 
„Cepelia Fil-Wilamowice”.

Wydawnictwo obrazuje genezę, 
działalność artystyczną, sukcesy 
oraz krajowe i zagraniczne wojaże 
dziecięco-młodzieżowego zespołu 
z Wilamowic. Oprócz relacji z wyjaz-
dów odnaleźć w niej można atmos-
ferę odwiedzanych miejsc, wspólnie 

przeżywane emocje i wspomnienia 
tancerzy. Wszystko zostało bogato 
ilustrowane zdjęciami dokumentu-
jącymi dorobek artystyczny zespołu 
pod kierunkiem dr Danek.

Na promocję przybyło wielu go-
ści, przede wszystkim byli i obecni 
członkowie „Cepelia Fil-Wilamowi-
ce”. Uświetnił ją oczywiście występ 
zespołu w wiązance tańców góral-
skich, przepełniony sporą dawką 
pozytywnej energii i radości życia. 

Wszystkich zachwycił kunszt tance-
rek i tancerzy, nic więc dziwnego, 
że występ został przyjęty owacjami 
na stojąco.

Album został wydany w ramach 
projektu Parafii Rzymsko-Katolic-
kiej Św. Marcina w Pisarzowicach 
współfinansowanego ze środków 
„Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”. (Bn, BS)

Marian treLa,
burmistrz wilamowic:

nasz park to niewielki fragment Pisa-
rzowic, ale jego zagospodarowanie w 
znacznym stopniu pozwoli uporządko-
wać przestrzeń centrum miejscowości. 
zielony zakątek znajduje się tuż za 
odnowionym domem kultury, obok 
kompleksu szkolnego i w sąsiedztwie 
przyszłego przedszkola. Obok biegnie 
też ścieżka, która łączy różne części Pi-
sarzowic. tak więc zagospodarowany 
park da możliwość wytchnienia i za-
czerpnięcia oddechu. Jednocześnie 
tablice edukacyjne przypomną o na-
szych bogatych tradycjach. Liczę, że 
park w tym miejscu ułatwi integrację 
naszej społeczności, w której stopnio-
wo pojawia się coraz więcej nowych 
mieszkańców.

„eUroPejSki FUNdUSZ roLNy Na rZecZ roZwojU oBSZarów wiejSkich: eUroPa iNweStUjąca w oBSZary wiejSkie”

poDZiękowanie Za plony

IV Dożynki Gminy Wilamowice 
przebiegły pod hasłem „Dziś mamy 
dożynki, gospodarzy święto, bo już 
w całej gminie zboże z pól sprząt-
nięto”.

Za plony rolnicy i społeczność 
gminy Wilamowice dziękowali 
w niedzielę 5 września w Pisarzo-
wicach. Przybyłych witała Orkiestra 
Dęta Wilamowic, a podczas mszy 
dziękczynnej z symbolicznym boch-
nem chleba i koszem owoców do oł-
tarza udali się starostowie dożynek 
Katarzyna i Szymon Haczkowie.

Po mszy świętej cały korowód 
dożynkowy, prowadzony przez Or-
kiestrę Dętą OSP Pisarzowice wraz 
ze starostami dożynek, zasłużonymi 
rolnikami z całej gminy, władzami 
gminnymi, powiatowymi, delega-
cjami poszczególnych miejscowo-
ści gminy oraz zespołami w strojach 
regionalnych, zaproszonymi gośćmi 
i mieszkańcami gminy, przeszedł na 
teren stadionu LKS „Pionier”. Na 
stołach czekały już na nich talerze 
ciast domowych i kołaczy dożyn-
kowych upieczonych przez panie 
z KGW z Dankowic, Hecznarowic, 
Kaniówka, Pisarzowic, Starej Wsi, 
Wilamowic i Zasola Bielańskiego.

Oficjalnego otwarcia IV Do-
żynek Gminy Wilamowice doko-

nał burmistrz Marian Trela wraz 
z przewodniczącą Rady Miejskiej 
Stanisławą Kudłacik. Następnie ks. 
kanonik Janusz Gacek poświęcił 
piękne wieńce dożynkowe przywie-
zione z poszczególnych sołectw oraz 
chleby dożynkowe znajdujące się na 
małym wozie drabiniastym.

Poproszono na scenę wyróż-
nionych rolników z każdej miej-
scowości, by uhonorować ich za 
wybitne osiągnięcia w wykonywa-
niu zaszczytnego zawodu rolnika 
i działalności gospodarczej na ni-
wie rozwoju rolnictwa w gminie 
Wilamowice. Rozstrzygnięto rów-
nież konkurs „Pasieka Roku 2021 
w Gminie Wilamowice”. W części 
artystycznej zaprezentowały się 
zespoły regionalne „Pisarzowian-
ki” z Pisarzowic i „Echo” z Hecz-
narowic. Wystąpiła również grupa 
„Słowiańska krew” i rodzimy zespół 
z Pisarzowic „®pyle", a do wspólnej 
zabawy tanecznej zaprosił DJ Jaro.

Organizatorem IV Dożynek 
Gminy Wilamowice był burmistrz 
Wilamowic Marian Trela wraz 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Wilamowicach, natomiast 
gospodarzami i współorganizatora-
mi organizacje działające w Pisarzo-
wicach. (CP, ak)

wakacyJny remont
W szkole w Pisarzowicach 

w czasie wakacji przeprowadzono 
remont sanitariatów.

Zadanie polegało na remoncie 
sanitariatów w budynku Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Pisarzowicach. Inwestycja obej-
mowała prace remontowe i wy-
kończeniowe, w tym częściową 
wymianę posadzki, skucie istnieją-
cych i wykonanie nowych tynków, 
podobnie okładzin ścian z płytek 
ceramicznych. Przeprowadzono 
również prace malarskie, w re-
montowanych pomieszczeniach 
wymieniono stolarkę drzwiową 

wewnętrzną, nowe ścianki dzia-
łowe, zmodernizowano instalację 
wodno-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania, wentylacji i elektrycz-
ną, wymieniono wyposażenie sa-
nitariatów.

Łącznie prace przeprowadzono 
w 3 toaletach dla personelu, 4 to-
aletach dla dzieci, 3 korytarzach, 
2 szatniach, 2 łazienkach i jednym 
pomieszczeniu porządkowym. Za-
kończono je przed nowym rokiem 
szkolnym. Całkowity koszt wyniósł 
539 225,05 zł, z czego 530 tys. zł 
pochodziło z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Wsi Polskiej. (r)
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JeDnostka realiZuJąca proJekt  
w urZęDZie gminy wilkowice

43-365 wilkowice, ul. wyzwolenia 25
tel.: 33 499 00 77

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

w zakładce „kanalizacja”.

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

BUDoWa SiECi KaNaLiZaCJi SaNitarNEJ Na tErENiE GMiNy WiLKoWiCE W WyZNaCZoNyCh oBSZaraCh aGLoMEraCJi

cel – efekt ekologicZny
Kontynuacja prac na pompowniach, kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej, podłączenia budynków, a 

także odtworzenia nawierzchni drogowych – wielki projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” zbliża się ku końcowi.

w wilkowicach powstają w ramach inwestycji pompownie,  
które pozwolą na skanalizowanie kolejnych obszarów gminy:

„Łubinowa” (przy ul. Chabrowej)
- tłocznia tSC.2.15 montowana na głębokości ok. 8 metrów
- podnoszenie ścieków na wysokość ponad 17 metrów
- 2 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 56 metrów 
sześciennych
- zabezpieczenie potrzeb dla ok. 300 mieszkańców

„huciska” (przy ul. Galicyjskiej)
- tłocznia tS.2.45 montowana na głębokości ok. 6 metrów
- podnoszenie ścieków na wysokość ponad 100 metrów
- 4 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 213 metrów 
sześciennych
- zabezpieczenie potrzeb dla ok. 700 mieszkańców

finisZ coraZ bliżeJ

Znaczący postęp zadania 
wyraźnie widać przede wszyst-
kim w tych miejscach, gdzie 
inwestycja ma największy roz-
mach. Świadczą o nim jednak 
również liczby. Aktualne dane 
wskazują, że wykonano już 
78,4 km sieci kanalizacyjnej. 
Oznacza to stopień realizacji 
na poziomie aż 97,6 procent. 
– Tempo inwestycji, pomimo 
naprawdę szeroko zakrojonych 
i często także skomplikowa-
nych robót, jest niezmiennie 
satysfakcjonujące. Finisz wi-
dać już na horyzoncie – przy-
znaje Janusz Zemanek, wójt 
gminy Wilkowice.

Zbiorniki Już są

W dwóch lokalizacjach 
w Wilkowicach, przy uli-
cach Chabrowej oraz Gali-
cyjskiej, powstają w pełni 
funkcjonalne pompownie. 
Ostatnio przeprowadzane tu 
prace objęły montaż zbiorni-
ków retencyjnych o znacznej 
pojemności. To ważne o tyle, 
że w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych awarii na 
rurociągach tłocznych moż-
liwe będzie gromadzenie 
ścieków nieprzerwanie przez 
48 godzin.

Zgodnie z przyjętym har-
monogramem inwestycji na 
przełomie września i paździer-
nika zamontowane zostaną 
tłocznie, czyli zautomatyzo-
wane urządzenia składające 
się z szeregu podzespołów 
zapewniających ciągłą i nie-
malże bezobsługową pracę. 
Następnie zaplanowano dzia-
łania związane z automatyką 
kontrolno-pomiarową, co 
docelowo będzie ważnym 
elementem funkcjonowania 

obu pompowni. Wyposażone 
zostaną w całodobowy mo-
nitoring. Sygnał z czujników 
przekazywany będzie do dys-
pozytorni Aqua S.A. w biel-
skich Komorowicach, gdzie 
wszelkie parametry będą na 
bieżąco sprawdzane. – Za-
gwarantuje to sprawne i bez-
pieczne działanie tych bardzo 
nowoczesnych pompowni – 
wyjaśnia wójt Zemanek.

Uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie pompowni 
jest o tyle istotne, że dopie-
ro wówczas możliwe będzie 
podłączanie do sieci zbior-
czej części mieszkańców 
Wilkowic (rejony: Huciska, 
Bułgaria). – Jest spora szan-
sa na to, że rozruch nastąpi 
jeszcze w tym roku. W takim 
przypadku podłączenia ruszą 
wczesną wiosną, prowadząc 
do wymiernego efektu ekolo-
gicznego – dodaje wójt gmi-
ny.

beZ miesZkańców 
ani rusZ

– Projekt, na który Gmi-
na zdobyła przed laty wielo-
milionowe dofinansowanie 
ze środków Unii Europej-
skiej, zwieńczony zostanie 
sukcesem tylko wtedy, gdy 
uzyskamy odpowiedni efekt 
ekologiczny. Bezpośredni 
z nim związek ma podłączanie 
się kolejnych domostw w róż-
nych sołectwach do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej – podkre-
śla Janusz Zemanek.

W mijającym okresie let-
nim do sieci przyłączonych 
zostało 207 budynków. Na 
zakończonych już etapach 
I i III zadania wskaźniki do-
tyczące podłączeń wynoszą 
odpowiednio 62 i 66 proc. 
Na realizowanym obecnie 
etapie II do sieci podłączono 
dotychczas 21 proc. wymaga-
nych budynków.

Od początku inwestycji 
do sieci podłączono nato-
miast 765 budynków, co 
oznacza dodatkowe 2,5 tys. 
mieszkańców objętych ka-
nalizacją. – Docierają do nas 
sygnały, że wielu z nich jest 
z tego faktu zadowolonych. 
Zwracają uwagę na to, że do-
czekali się istotnej poprawy 
komfortu w swoim codzien-
nym funkcjonowaniu. Za-
chęcamy kolejnych naszych 
mieszkańców, by sami się 
o tym przekonali – mówi 
wójt Wilkowic.

oDtworZenia 
nawierZchni 
asfaltowych

Na kilkunastu drogach 
zlokalizowanych w Wilkowi-
cach pojawiły się już nowe 
nawierzchnie asfaltowe. To 
odtworzenia w tych miejscach, 
gdzie wcześniej prowadzone 

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 80,3 km sieci, pozwoli na 
skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.

termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
termin zakończenia – grudzień 2022 r.
termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

były prace związane z budo-
wą kanalizacji. Każdorazowo 
najpierw przygotowywane 
jest podłoże przed nałożeniem 
warstwy wiążącej masy asfal-
towo-betonowej. W dalszej ko-
lejności regulowane są włazy 
studzienek kanalizacyjnych, 
a następnie układana jest war-
stwa ścieralna asfaltu na po-
szczególnych odcinkach.

W okresie wakacyjnym, 
ale i we wrześniu, wobec 

sprzyjających warunków 
pogodowych, tego rodzaju 
prace na terenie Wilkowic 
objęły ulice: Południową, 
Ogrodową, Wesołą,  Wi-
śniową, Krzywą, Strażacką, 
Żytnią, Prostą, Rzemieślni-
czą, Agrestową, Chabrową, 
Malwową, Letniskową, Go-
ścinną, Bławatków, Szkolną, 
Zawilców, Modrzewiową 
i Wyzwolenia.
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na terenie obu pompowni zamontowane zostały duże zbiorniki retencyjne, które na wypadek wystąpienia awarii 
zabezpieczą gromadzenie ścieków nieprzerwanie przez 48 godzin.

Po odtworzeniu nakładek asfaltowych przejezdne są już m.in. ulice Modrzewiowa i zawilców w wilkowicach.

w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” realizowane są kolejne 
prace drogowe, przywracające infrastrukturę sprzed inwestycji.
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EkOlOGIa

ulka Dofinansowana
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach po-
nownie wsparł zakup wypo-
sażenia dydaktycznego dla 
Napowietrznego Mobilnego 
Laboratorium Kontroli At-
mosfery ULKA Uniwersyte-
tu Śląskiego.

We wtorek 21 września na 
deptaku przed rektoratem Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowi-
cach miało miejsce uroczyste 
podpisanie porozumienia, do-
tyczącego wygospodarowania 
przez Fundusz kwoty 254 400 
zł na nowoczesną aparaturę 
badawczą. W spotkaniu tym 
udział wzięli: prezes zarządu 
WFOŚiGW Tomasz Bednarek, 
rektor Uniwersytetu Śląskiego 
prof. dr hab. Ryszard Koziołek 
oraz kierownik ULKA dr hab. 
Mariola Jabłońska, prof. UŚ.

Katowicki Fundusz od wielu 
lat wydatnie przyczynia się do za-

kupu aparatury dydaktycznej na 
potrzeby Napowietrznego Mo-
bilnego Laboratorium Kontroli 
Atmosfery ULKA. To już piąte 
z kolei finansowe wsparcie, które 
wpływa na rozbudowę potencja-
łu uczelni w obszarze badania 
i ochrony czystości powietrza. 
Dzięki blisko 1,5 mln zł dotacji 
udało się pozyskać ponad 20 urzą-
dzeń badawczych wysokiej klasy.

Dofinansowanie umożliwia 
kształcenie studentów w zakresie 
analizy zanieczyszczeń powie-
trza oraz ochrony atmosfery, 
poprzez zastosowanie najnowo-
cześniejszych metod pomiarów 
i prowadzenia badań w zakresie 
zmian klimatu. Aparatura po-
zwoliła dotąd na wykształcenie 
kilkudziesięciu studentów, wy-
konanie kilku prac licencjackich, 
magisterskich i w najbliższym 
czasie również ukończenie 
prac doktorskich.

Dzięki aparaturze kupionej 
z dotacji można było dokonać 
pomiarów stężeń zanieczysz-
czeń pyłowych i gazowych 
na różnych wysokościach, co 
umożliwia prowadzenie ob-
serwacji dynamiki rozprze-
strzeniania się zanieczyszczeń 
głównie nad aglomeracją ślą-
sko-zagłębiowską. W sumie 
wykonano kilkanaście tysięcy 
pomiarów różnych parametrów 
powietrza. (red)

eDukacJa w lepsZych warunkach

Od września, a więc wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego, z kolejnych obiektów dydaktycznych korzy-
stać mogą uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Bielsku-Białej.

Znacząca poprawa warunków nauczania w bielskiej pla-
cówce to efekt przeprowadzonych inwestycji, które częściowo 
dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jak podkreślił w trakcie 
inauguracyjnej uroczystości prezes Tomasz Bednarek, Fun-
dusz przeznaczył łącznie kwotę 1,3 mln zł, co dopomogło 
w wykonaniu kompleksowej termomodernizacji.

W popularnym „Ogrodniku” oddano do użytku dwie pra-
cownie – dydaktyczną i produkcyjną oraz dwie zmoderni-
zowane szklarnie, w których budowie zostały zastosowane 
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z zachowa-
niem najwyższych standardów ochrony środowiska. W celu 
efektywnego ogrzewania obiektu zamontowano nowoczesne 
kotły gazowe kondensacyjne w układzie kaskadowym oraz 
gruntową pompą ciepła. Całość jest w pełni zautomatyzowana 
i monitorowana, co gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa 
dla środowiska naturalnego.

Aby zminimalizować koszty energii elektrycznej, na dachu 
budynku zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, które 
zapewnią wyprodukowanie energii w sposób optymalny na 

potrzeby produkcji. Obiekt przeszedł termomodernizację, 
a konstrukcje nowoczesnych szklarni wykonane zostały z pro-
fili aluminiowych i przeszklenia, co jednocześnie umożliwi 
uprawę roślin oraz warzyw bez strat cieplnych.

– Działania, o których mowa, były realizowane dzięki 
przychylności wielu instytucji i ludzi, których spotkaliśmy 
na naszej drodze – mówili zgodnie przedstawiciele Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, dla którego organem 
prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (M)

aktualne Śmieciobranie
„Śmieciobranie” Fundacji 

Ekologicznej „Arka” ma cią-
gle aktualne przesłanie – idąc 
na spacer po lesie, parku, nad 
rzeką zebrać chociaż jedną 
reklamówkę śmieci.

W sierpniu bielska Arka 
przeprowadziła akcję „Torba 
za śmieci”. Należało zebrać 
chociaż jedną reklamów-
kę śmieci w terenie, aby 
odebrać ekologiczną torbę 
z grafiką autorstwa Mał-
gorzaty Rozenau. Zadanie 
miało charakter wyzwania, 
bowiem nagroda była przy-
gotowana dla pierwszych 
stu osób, które na Facebo-
oku Fundacji pod postem 
wrzuciły zdjęcie zebranej 

reklamówki śmieci i miejsce, 
w którym je zebrano.

– To kolejna odsłona na-
szej akcji, w której zachę-
camy do sprzątania naszych 
lasów, parków, terenów przy-
rodniczych. Akcja jest bar-
dzo prosta, gdyż zapraszamy 
wszystkich od lat, aby zebrać 
chociaż jedna reklamówkę 
tych śmieci. Akcja pokazuje 
także, że nasza siła to właśnie 
suma pojedynczych działań – 
tłumaczy Wojciech Owczarz, 
prezes Arki i pomysłodaw-
ca akcji.

Do tej  pory zebrano 
5375 reklamówek śmieci, 
a w akcji wzięło udział 965 
osób. (r)

żołęDZie Dla żubrów
Nadleśnictwo Kobiór orga-
nizuje coroczną akcję zbioru 
żołędzi i kasztanów dla zwie-
rząt na zimę.

Jesień to czas, w którym 
zwierzyna płowa, m.in. jelenie, 
daniele i sarny, a także żubry, 
gromadzą zapasy pokarmowe 
przed zimą. To bowiem najtrud-
niejszy dla nich okres w roku. 
Żubry zagryzają wierzchołkowe 
partie pokrzyw, zjadają grzyby, 
głównie opieńki. Każdy może 
im pomóc wzbogacić dietę 
przed trudnym okresem zimo-
wym, gdy las przykryje śnieg 
i o pożywienie będzie trudno.

Kasztany i żołędzie są do-
skonałym przysmakiem dla 

zwierzyny, wyróżniają się 
wyjątkowym smakiem oraz 
zawartością mnóstwa skład-
ników odżywczych. Owoce 
dębu, czyli żołędzie, są boga-
te w skrobia, białko i węglo-
wodany. W jego składzie są 
witaminy z grupy B, a także 
liczne minerały. Owoce kasz-
tanowca zawierają m.in. fla-
wonoidy, garbniki, kumaryny 
i karotenoidy.

Nadleśnictwo Kobiór zachę-
ca, aby przyłączyć się do akcji. 
Po zbiorze żołędzie i kasztany 
powinny być przechowywane 
w małych ilościach w suchym 
miejscu, najlepiej w kartonach, 
a nie opakowaniach foliowych. 
Większe partie zebranych żo-

łędzi i kasztanów pracownik 
Nadleśnictwa, po wcześniej-
szym umówieniu telefonicz-
nym, będzie odbierał osobiście. 

Akcję koordynuje Ośrodek Ho-
dowli Żubrów i Edukacji Le-
śnej w Nadleśnictwie Kobiór, 
tel. 539 987 171. (ew)
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pracownia wieDZy
zespół Szkół ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu jest kolej-
ną placówką w regionie, w której uczniowie korzystają z „zielonej 
Pracowni”.
„z Babią Górą zdobywamy szczyty wiedzy” – taką nazwę nosi spe-
cjalna pracownia, która w żywieckiej szkole utworzona została na 
poprawę warunków edukacyjnych jej podopiecznych. to w następ-
stwie dofinansowania z konkursowych środków wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w katowicach. 
Okazją do zaprezentowania nowej pracowni, na której wykonanie 
wraz z wyposażeniem przeznaczono 40 tys. zł, była inauguracja 
roku szkolnego 2021/2022.
na podkreślenie zasługuje fakt, że zSeG w Żywcu przeszedł w okre-
sie wakacyjnym znacznie szerzej zakrojone prace. Budynek został 
bowiem poddany termomodernizacji.
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EkOlOGIa

cZyste powietrZe naJważnieJsZe
o szeregu działań w trosce o ochronę środowiska, podejmowanych i finansowanych przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach, rozmawiamy z jego prezesem tomaszem Bednarkiem.

redakCJa: Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach na działania zwią-
zane z ochroną środowiska 
w województwie śląskim w 
2020 roku przeznaczył kwo-
tę ponad miliarda złotych. 
Patrząc na skalę wzrostu w 
porównaniu do ok. 500 mln 
zł w poprzednim roku, widać 
olbrzymie potrzeby. Co Fun-
dusz uważa pod tym wzglę-
dem za najbardziej istotne?
tOMaSz Bednarek: Ten przywo-
łany miliard to był historycz-
ny rekord, bo nigdy wcześniej 
Fundusz nie przeznaczył aż 
tak dużego dofinansowania. I 
to pomimo pandemii, która w 
tamtym roku się rozpoczęła. 
Byliśmy pełni obaw czy wyjąt-
kowa sytuacja, jaka wówczas 
zaistniała, nie spowoduje ja-
kiegoś wyhamowania realiza-
cji działań proekologicznych. 
Okazało się, że nie. I bardzo 
dobrze się stało. Beneficjenci, 
a więc samorządy, spółdzielnie 
mieszkaniowe, przedsiębiorcy 
czy osoby fizyczne, niezmien-
nie patrzą przychylnym okiem 
na wszystko, co z ochroną śro-
dowiska jest związane.

Największą część środków 
przeznaczyliśmy oczywiście 
na walkę ze smogiem. To naj-
istotniejsze z naszych zadań, 
a zarazem wymagające cią-
gle dużych nakładów finan-
sowych. Obserwujemy duży 
wzrost zainteresowania pro-
gramem „Czyste Powietrze”. 
Wystarczy, że spojrzymy tu 
na liczby, aby pokazać skalę. 
O ile w ostatnim kwartale 2020 
roku do Funduszu wpływało 
około 250-300 wniosków ty-
godniowo, teraz mamy ich 
około 800. A bywały tygodnie, 
że osiągaliśmy wynik na po-
ziomie tysiąca.

Właśnie w tym programie 
widzimy największy potencjał. 
To nas cieszy, bo im szybciej 

stare, nieefektywne źródła 
ciepła, te powszechnie znane 
„kopciuchy” zostaną zlikwido-
wane, tym szybciej walkę ze 
smogiem wygramy.

red.: Czy można mówić, że 
w Funduszu dostrzegacie 
rosnącą świadomość ludzi w 
kwestii konieczności systema-
tycznej walki z niską emisją i 
jej skutkami?

Zdecydowanie tak i nie 
tylko „suche” dane to pokazu-
ją. Coraz częściej spotykamy 
się z reakcjami mieszkańców 
na terenie naszego wojewódz-
twa, którzy zwracają uwagę 
na to, czym oddychamy, ja-
kie jest powietrze, co wydo-
bywa się z kominów. Budzi 
to w moim przekonaniu na-
dzieje, że zmierzamy w do-
brym kierunku, choć mam 
świadomość, jak sporo pracy 
przed nami.

red.: W regionie Ziemi Biel-
skiej punktów programu 
„Czyste Powietrze” rzeczy-
wiście przybywa. Funkcjo-
nują one w gminach takich 
jak Kozy, Wilkowice, Wila-
mowice, od niedawna rów-
nież Bestwina i Jaworze. Co 
pana w tym projekcie, który 
można już w jakimś sensie 
uznać za trafiony, cieszy naj-
bardziej?

Przede wszystkim to, że 
gminy aktywnie uczestniczą 
w programie i dostrzega-
ją potrzebę jego realizacji. 
Już ponad 130 samorządów 
w województwie śląskim 
podpisało z nami stosowne 
porozumienia. Takie zainte-
resowanie i wsparcie samych 
gmin bezpośrednio przekłada 
się na liczbę wniosków od 
mieszkańców danej gminy. 
To krok do poprawy jakości 
powietrza. Jesteśmy chyba 
zgodni, że wszystkim bez 
wyjątku nam na tym zależy.

red.: Samorządów chyba nie 
trzeba aż tak bardzo na-
mawiać do współpracy, jak 
miało to miejsce na starcie 
programu?

Zainteresowanie naturalnie 
wzrasta. Dodatkowo w tym 
roku pojawiła się inicjatywa 
ministra klimatu w zakresie 
wprowadzenia specjalnych 
zachęt dla samorządów w po-
staci udzielenia dofinansowa-
nia na działania promocyjne, 
ale też obsługę beneficjentów 
programu. Program „Czyste 
Powietrze” jest na bieżąco 
monitorowany i konsekwent-
nie upraszczany, co jest rów-
nież następstwem sygnałów, 
które otrzymujemy ze strony 
naszych beneficjentów. Stąd 
od lipca została wprowadzona 
kolejna część programu „Czy-
ste Powietrze” – tzw. ścieżka 
bankowa. Mieszkańcy, którzy 
oprócz wsparcia dotacyjnego 
potrzebują sfinansować także 
pozostałą część inwestycji ze 
środków zwrotnych, mogą 
uzyskać na to kredyt w banku.

red.: Jeśli mówimy o działa-
niach katowickiego Fundu-
szu, to nie można wskazywać 
wyłącznie na troskę o czyste 

powietrze. Spektrum jest na-
prawdę szerokie – ochrona 
wód, wsparcie dla straży, 
również ochrona lasów. Co 
przewidują dalsze plany? 
Gdzie tkwią rezerwy?

Nasze działania staramy się 
realizować w zasadzie wszę-
dzie tam, gdzie dostrzegamy 
pozytywny efekt ekologiczny. 
Wsparcie finansowe kieruje-
my więc na inwestycje i zada-
nia, które przynoszą poprawę 
stanu jakości środowiska. 
W tym roku uruchomiliśmy 
drugą edycję bardzo popular-
nego wśród mieszkańców wo-
jewództwa programu „Moja 
Woda”. Stanowi on odpo-
wiedź na szybko zmieniają-
ce się warunki klimatyczne, 
a więc coraz częściej poja-
wiające się w naszym kraju 
okresy suszy. Stąd realizo-
wany wspólnie z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej pro-
gram, dający konkretne efekty 
w postaci tysięcy wniosków 
od mieszkańców.

Jeśli chodzi o straże, to 
wykonują one na różnym po-
ziomie swoje zadania również 
w zakresie zabezpieczenia śro-
dowiska przed rozmaitymi jego 

zanieczyszczeniami. Mówimy 
więc o sporym zapotrzebowa-
niu w kwestii, która wpisuje 
się w priorytety naszego Fun-
duszu. W ubiegłym roku po raz 
pierwszy wystartowaliśmy ze 
skierowanym do ochotniczych 
straży pożarnych programem 
wsparcia na termomoderniza-
cje remiz strażackich. Teraz 
dołożyliśmy także pionierski 
program dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych, bo wi-
dzimy konieczność edukacji 
młodych osób w dziedzinie 
szeroko pojętej ochrony śro-
dowiska.

red.: Skoro mowa o termo-
modernizacji, to w gminach 
naszego regionu, również 
przy środkach z Funduszu, 
poddano jej mnóstwo budyn-
ków użyteczności publicznej. 
Na co samorządy mogą liczyć 
w aktualnej i tej nadchodzą-
cej puli środków?

Oferta dla samorządów jest 
niezmienna i obejmuje w zasa-
dzie pełen zakres inwestycji, 
także tych związanych z ter-
momodernizacją budynków. 
Dotyczy to zarówno samego 
docieplenia ścian, stropów, 
wymiany stolarki okiennej 

i drzwiowej, nieefektywnych 
źródeł ciepła, ale także najno-
wocześniejszych rozwiązań, 
takich jak odnawialne źródła 
energii. Trzeba pamiętać, że 
jesteśmy w momencie uru-
chamiania nowej perspekty-
wy unijnej i rozwiązań z nią 
związanych w skali całego 
kraju. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej jest instytucją 
wdrażającą Działanie 1.7 w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
Tutaj także oferta kierowana 
jest pod kątem samorządów, 
zwłaszcza dotyczy to poprawy 
stanu budynków wielorodzin-
nych, co może być ważnym 
elementem tej nowej perspek-
tywy. Dostrzegamy tu wciąż 
spore potrzeby.

red.: Na koniec jeszcze krót-
ko o edukacji ekologicznej 
wśród młodego pokolenia. 
Bardzo chwalone jest wa-
sze wsparcie dla placówek 
oświatowych do tworzenia 
kolejnych tzw. zielonych pra-
cowni.

To jeden z naszych najcie-
kawszych programów. Może 
nie są to duże inwestycje kwo-
towo w skali wspomnianego 
na wstępie miliarda, ale bez 
wątpienia potrzebne. Dotyczą 
modernizacji wyposażenia pra-
cowni przyrodniczych w szko-
łach w naszym województwie. 
W tym roku dofinansowaliśmy 
61 pracowni, które są stop-
niowo oddawane do użyt-
ku. Cieszy nas to, że kolejni 
uczniowie spędzają czas po-
żytecznie w nowoczesnych, 
dobrze wyposażonych salach. 
Przyniesie to lepsze efekty ich 
edukacji i jestem przekonany, 
że przełoży się również na sys-
tematyczne zwiększanie świa-
domości ekologicznej.

Rozmawiał: MarCin nikieL
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nowy rok Z nową salą
Regulowane kosze, bramki, słup-
ki na siatkę do tenisa, piłki siat-
kowej czy badmintona, drabinki 
i liny do podciągania, przede 
wszystkim dużo przestrzeni – 
w takiej nowej sali rozpoczęli 
zajęcia wychowania fizycznego 
uczniowie szkoły w Międzyrze-
czu Górnym.

– W tym czasie po lockdownie 
sprawia nam radość, że możemy 
się ze sobą spotkać. Dzisiaj mamy 
jeszcze jeden radosny powód do 
takiego spotkania: piękną salę 
gimnastyczną, na którą długo cze-
kaliśmy. Mam nadzieję, że dobrze 
wykorzystacie ten czas młodości, 
kiedy chodzicie do szkoły, że zdo-
będziecie wiedzę i mądrość, a teraz 
także sprawność fizyczną, aktyw-
nie uprawiając sport – mówił wójt 
Janusz Pierzyna do uczniów obec-
nych podczas otwarcia.

Na uroczystości we wtorek 7 
września gościł m.in. wiceminister 
Stanisław Szwed, który podarował 
szkole piłki. Wójt gorąco mu po-
dziękował, przypominając wielką 
rolę, jaką wiceminister odegrał 
w pozyskaniu 1,52 mln zł na bu-
dowę sali. Całość kosztowała bli-
sko 4,76 mln zł, brakującą kwotę 
3,24 mln zł wyłożyła Gmina Ja-
sienica ze swego budżetu. Tablicę 
upamiętniającą otwarcie odsłonił 
wójt Janusz Pierzyna, wiceminister 
Stanisław Szwed, przewodniczą-
cy Rady Gminy Jasienica Czesław 
Machalica oraz wicestarosta bielski 

Andrzej Kamiński, który również 
podarował piłki dla nowej sali gim-
nastycznej. Wcześniej cała czwórka 
dokonała uroczystego przecięcia 
wstęgi inaugurując działalność sali.

Podczas otwarcia wójt podzię-
kował wszystkim zaangażowanym 
w powstanie sali, m.in. nieobecne-
mu wiceministrowi sportu Jackowi 
Osuchowi, który wsparł starania 
o pozyskanie dofinansowania, 
a także wszystkim radnym gminy 
Jasienica, którzy dwa lata temu 
zgodnie zagłosowali za budową 
sali dla Międzyrzecza. – Cieszy 
ta zgoda, dzięki niej mogliśmy 
w ostatnich latach tak wiele osią-
gnąć w skali całej gminy, aby się 
równomiernie rozwijała – mó-
wił wójt.

Z kolei wójtowi podziękowała 
dyrektor szkoły Katarzyna Jur-
czyk. Przypomniała, że to kolejna 
inwestycja w szkole, bo dwa lata 

temu Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Międzyrzeczu Górnym powięk-
szył się o segment dydaktyczny, 
który zdecydowanie poprawił sy-
tuację lokalową placówki. W czę-
ści artystycznej zaprezentowały się 
m.in. gimnastyczki, nauczycielska 
para taneczna i sportowy kabaret, 
który przypomniał zasady zdrowe-
go żywienia oraz potrzebę regular-
nych ćwiczeń.

Przypomnijmy, salę rozpoczęto 
budować jeszcze w 2019 r. Obiekt 
ma wymiary 39 na 19,5 m, sama 
sala mierzy 27,5 na 16,5 m. Wy-
miary pozwolą na rozgrywanie me-
czów m.in. piłki ręcznej, siatkowej, 
koszykówki, futsalu, tenisa, bad-
mintona. Są też drabinki, liny do 
podciągania, piłkochwyty. Na co 
dzień specjalna kotara umożliwia 
podział sali na dwie oddzielne prze-
strzenie, mogą więc jednocześnie 
ćwiczyć dwie grupy. (Ł)

pamięć o lotnikach
Dokładnie w 89. rocznicę ka-
tastrofy, w której zginęli pol-
scy lotnicy Franciszek Żwirko 
i Stanisław Wigura, ich pamięć 
uhonorowano podczas wydarzeń, 
jakie odbyły się w Bielsku-Białej 
oraz niedaleko Cieszyna, w Cier-
licku po czeskiej stronie.

Tradycyjnie już uczczenia bo-
haterów dokonano 11 września 
w stolicy Podbeskidzia, składając 
wieńce przy pomniku znajdującym 
się na placu Żwirki i Wigury przy 
ul. Zamkowej w Bielsku-Białej. 
Uczestniczyli w tym przedstawi-
ciele Klubu Seniorów Lotnictwa 
Aeroklubu Bielsko-Bialskiego 
oraz harcerze z Hufca Beskidz-
kiego ZHP, obecny był również 
poseł Przemysław Drabek. – Nasi 
znamienici piloci zasłynęli tym, 
że dokonywali rzeczy przekra-
czających ludzkie bariery. Przy 
wszystkich osiągnięciach pozo-
stali gorliwymi patriotami, pod-
kreślając wyraźnie swą polskość 
– mówił poseł.

Tego samego dnia lotników 
wspominano w czeskim Cierlic-
ku, a więc miejscu katastrofy z 11 

września 1932 r. Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w intencji 
lotników, ale również zmarłego 
przed trzema tygodniami Tadeusza 
Smugały, przez lata z wielkim za-
pałem organizującego wydarzenia 
kultywujące tradycje patriotyczne 
na popularnym Żwirkowisku. Skła-
dano następnie kwiaty, a wreszcie 
w Domu Polskim Żwirki i Wigu-
ry z zainteresowaniem zwiedzano 
tematyczną wystawę „Zwycięz-
cy przestworzy”.

Prócz wspomagającego Po-
lonię po czeskiej stronie posła 
Przemysława Drabka obchody 
rocznicowe uświetnili swoją 
obecnością m.in. konsul general-
na Izabella Wołłejko-Chwasto-
wicz, prezes Rady Przedstawicieli 
Kongresu Polaków w Republice 
Czeskiej Józef Szymeczek, przed-
stawiciele Podbeskidzkiego Brac-
twa Kurkowego i XVIII Oddziału 
Ziemi Cieszyńskiej Związku 
Polskich Spadochroniarzy oraz 
uczniowie z Liceum Lotniczego 
w Dęblinie. (M)

kaDry

meDale to Już traDycJa

Seniorki ze złotem, a młodzicy i se-
niorzy z krążkami koloru brązowego 
– tak pomyślnie dla pełniącego rolę go-
spodarza UKS Set Kaniów zakończyły 
się wrześniowe zmagania w ramach Lot-
to XIV Mistrzostw Polski Seniorów i II 
Mistrzostw Polski Młodzików.

Na weekend 18 i 19 września zawita-
ło do Kaniowa łącznie 27 drużyn. Prócz 
miejscowego UKS Set swoich pod-
opiecznych do rywalizacji mistrzowskiej 
wystawiły kluby z Warszawy, Poznania, 
Kalisza, Szczecina, Choszczna, Katowic 
i Leśnej. W komplecie zespoły te, po-
mimo aury nieszczególnie zawodnikom 
sprzyjającej, rozegrały wiele ciekawych 
i emocjonujących meczów.

Spośród kaniowskich ekip najlepiej 
poradziły sobie seniorki w składzie: 
Natalia Pacyga, Klaudia Sachmerda, 
Sandra Pilarz, Dominika Sojka, Natalia 
Pacyga i Hanna Sojka, które sięgnęły 
po najcenniejszy z medali. Miejsca na 

podium, konkretnie jego najniższym 
stopniu, zdobyły także zespoły seniorów 
(Łukasz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Pa-
weł Michalec, Borys Zubczewski, Da-
wid Cebula, Tomasz Kabut, Bartłomiej 
Ryba, Tomasz Kluczyk) oraz młodzi-
ków (Szymon Machalica, Maksymi-
lian Borlicki, Adam Mirecki, Mateusz 
Borlicki, Sebastian Szafarczyk, Adam 
Sołdra, Robert Sołdra).

Wszystkim kajakpolistom znakomi-
tej formy sportowej gratulowała m.in. 
Justyna Iskrzycka, brązowa medalist-
ka niedawnych Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio, która kaniowski akwen zna 
doskonale, wszak jako zawodniczka 
startowała tutaj również w kajak polo. 
Momentem szczególnym było za to wrę-
czenie prezes klubu z Kaniowa Halinie 
Błaszkiewicz Nagrody Fair Play Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego w roku 
okazałego jubileuszu 60-lecia związków 
z kajakarstwem. (Ma)
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ciesZynianka osobiŚcie

Leszek Baron, długoletni dyrektor Ośrodka 
Promocji Gminy Jaworze, odebrał  zaszczytny 
laur Srebrnej Cieszynianki.
do nagrody przyznawanej osobom najbardziej 
zasłużonym dla Śląska Cieszyńskiego samo-
rząd Jaworza nominował Leszka Barona już 
w 2020 r. wyróżnienie zostało wówczas jednak 
przyznane z racji pandemii tylko wirtualnie. w 
piątek 17 września Srebrna Cieszynianka po-
wędrowała osobiście w ręce byłego dyrektora 
OPGJ w Jaworzu.
Leszek Baron związał się z Jaworzem w 2004 
r., gdy został dyrektorem nowo powołanego 
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Funkcję 
tę pełnił aż do czerwca ub.roku. Pracę po-
święcił upowszechnianiu kultury, sztuki oraz 
rozwijaniu regionalnych tradycji, twórczości 
ludowej i folkloru, m.in. przyczynił się do re-
aktywowania zespołu regionalnego „Jaworze”. 
współtworzył klub Sportowy Czarni Jaworze i 
uczniowski klub Sportowy Goruszka. dopro-

wadził też do powstania w 2008 r. Galerii „na 
zdrojowej”, która stała się przystanią lokalnych 
malarzy, miejscem wydarzeń artystycznych, 
kiermaszów, warsztatów i wystaw.
Był pomysłodawcą i organizatorem wielu im-
prez sportowych, takich jak biegi narciarskie 
i przełajowe, wyścigi rowerów górskich czy sa-
mochodowe. w kolejnych latach stopniowo 
uzupełniał program wydarzeń o inne, m.in. 
Międzynarodowe zawody Strong drwal, tur-
nieje piłki nożnej i siatkowej oraz rodzinny 
rajd rowerowy, stanowiące nadal nieodłączne 
sportowe punkty programów: Majówki, Bez-
piecznych wakacji i Jaworzańskiego września, 
gdzie z pietyzmem odtwarzał zwyczaje dożyn-
kowe i rolnicze regionu.
Ośrodek pod jego kierownictwem doprowadził 
do licznych wystaw, konkursów oraz wydań 
publikacji o historii i teraźniejszości Jaworza. 
Stał się też patronem jaworzańskiej Orkiestry 
dętej „Glorieta”. (M)

Leszkowi Baronowi (pierwszy z lewej) Srebrna Cieszynianka została przyznana na wniosek Gminy 
Jaworze za znaczące zasługi na niwie kulturalnej, społecznej i sportowej.
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Podczas inauguracji sali młodzież szkoły w Międzyrzeczu Górnym dała pokaz swoich 
umiejętności.
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