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bezpłatne pismo promocyjne

Ruszyli szybko na ratunek

Mat. UG Kozy

W okolicy Wilczego Stawu w Kozach odbyły się
XVI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w ratownictwie
medycznym. Zawody służące podnoszeniu kwalifikacji
ich uczestników polegały na udzieleniu pomocy trójce
wyziębionych osób, pod którymi załamał się lód na
stawie. Wsparcia poszczególnym zespołom świetnie
wywiązującym się z zadania udzielili strażacy z OSP Kozy.

Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie to jeden z
pięciu zespołów, jakie wystąpiły w noworocznym koncercie kolęd i
pastorałek „Pod niebiosy wyśpiewują”. W Bestwinie zagrały i zaśpiewały ponadto: nowy bestwiński zespół „Dynamika”, działający przy
GOK chór „Allegro”, janowicki zespół „Vocalis” Sebastiana Frączka, a
także Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” wraz z Dziecięcym
Zespołem Regionalnym „Mała Bestwina”. Każdy z zespołów ma
swój niepowtarzalny charakter, toteż w poświątecznym klimacie
zaprezentowano całą gamę brzmieniową i różnorodny repertuar.

W trosce o małych pacjentów

Foto: Mat. Szpitala Pediatrycznego

Gmina Wilamowice zorganizowała zimowisko w formie półkolonii dla blisko 250 dzieci ze szkół podstawowych w gminie Wilamowice. Program był bardzo atrakcyjny, objął m.in. wycieczkę
na Dębowiec, Szyndzielnię i Klimczok, wyjazd na basen, gry i
zabawy, spacery po okolicy, a także zawody sportowe, zajęcia
ruchowe i artystyczne czy bal karnawałowy.

Noworoczny koncert

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Foto: Mat. UG Wilamowice

Śnieżne półkolonie

Przy wsparciu finansowym Powiatu Bielskiego jako organu
prowadzącego systematycznie unowocześniana jest baza
sprzętowa Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
Najdroższym z ostatnich zakupów było urządzenie do
ultrasonografii małoobrazkowej, które służy już małym
pacjentom placówki.
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Program ze zmianami

Program „Czyste Powietrze” ma z naszych miejscowości wyeliminować zagrożenia dla
zdrowia płynące z niskiej emisji.
sięczny dochód na osobę do 1564 zł
w gospodarstwie wieloosobowym
i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia br., a więc momentu obowiązywania trzeciej części programu, wprowadzone zostały
również inne ważne zmiany, m.in.

Kanalizacja do rozbudowy
nie Kóz o etapy Xc i Xd, które realizowane będą w dwóch
zadaniach. – Kolejni mieszkańcy w naszej gminie mogą
podłączać się do kanalizacji
i jest to niezmiernie ważne,
bo poprawia się w ten sposób komfort ich codziennego
funkcjonowania. Taki zresztą
jest główny zamysł postępującej rozbudowy sieci, o co

Foto: Mat. UG Kozy

Gmina Kozy realizuje
kolejne etapy budowy kanalizacji na swoim terenie.
Niezależnie od trwających
inwestycji czynione są pomyślne starania o dalszy rozwój sieci.
Wójt gminy Jacek Kaliński zawarł końcem stycznia
umowy dotyczące rozbudowy
kanalizacji sanitarnej na tere-

Kolejne szeroko zakrojone zadania związane z budową sieci kanalizacji
sanitarnej są w gminie Kozy realizowane z myślą o jej mieszkańcach.
LUTY 2022

niezmiennie zabiegamy – tłumaczy wójt Kaliński.
Pierwsze zadanie z objętych nowymi umowami dotyczy rejonu Małych Kóz
oraz Wróblowic i w mniejszym bądź większym zakresie obejmuje ul. Makową,
Marzeń, Rolną, Złotą, Karpacką, Winorośli i Południową. Planowane jest w tym
przypadku wykonanie kanalizacji sanitarnej, a więc
kanału głównego wraz z sięgaczami o łącznej długości
ok. 2700 metrów. Zadanie
drugie to z kolei obszar Starego Dworu, a ujęte w nim
prace na ul. Olchowej, Złocieni, Wierzbowej, Zawiłej
i Wapiennej to długość ok.
2200 m.
Planowany termin zakończenia przywołanych robót
budowlanych, przy udziale
środków własnych Gminy
Kozy oraz dofinansowania
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to koniec marca 2023 roku. (R)

uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”,
gdy dofinansowanie łączy się
z gminnymi programami, w których wnioskodawca nie staje się
właścicielem kotła do zakończenia
okresu trwałości, a także umożliwienie dłuższej realizacji projektu,
gdy opóźnienie rozliczenia wynika
z przesunięcia terminu przyłączenia
gazu przez operatora. Dodatkowo
dopuszcza się kotły dwupaliwowe
zgazowujące drewno i spalające
pellet drzewny jako zgodne z celami programu.
Celem programu „Czyste Powietrze”, który nadzoruje Ministerstwo
Klimatu i Środowiska, a wdraża go
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz
z szesnastoma funduszami woje-

Żubry już w Hiszpanii
Dwa byki z Jankowic w Nadleśnictwie Kobiór trafiły do
środkowej Hiszpanii.
W prowincji Segovia znajdują się hiszpańskie zagrody hodowlane, tworzone pod
egidą European Bison Conservation Center in Spain, które
wspiera rozwój półwolnych
hodowli żubra w Hiszpanii.
Centrum Ochrony Żubrów
to europejska sieć zrzeszająca hodowców żubrów z wielu krajów Europy. Dwa byki
z Jankowic, urodzone w 2017
r. i 2018 r., trafiły do dalszej
hodowli w Finca La Serreta,
oddalonej od Pszczyny ponad
2600 km. Stworzono tam dla
nich nową zagrodę, mają do
dyspozycji ponad 100 ha powierzchni w terenie wyżynnym.
Żubry z Jankowic w Nadleśnictwie Kobiór nie pojechały do Hiszpanii same.
Jednym transportem przewieziono łącznie 5 krów i 3 byki

Fot. Arch. Nadleśnictwo Kobiór

Maksymalne dofinansowanie
sięgające 69 tys. zł to krok wykonany w kierunku osób najmniej zamożnych. Kwota ta może zostać
bowiem przyznana, gdy przeciętny
dochód na jednego członka domowego gospodarstwa wieloosobowego wyniesie do 900 zł, a do 1260 zł
w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Alternatywę dla dochodowego kryterium kwalifikowalności
stanowi ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku.
Dotychczas w ramach programu
„Czyste Powietrze” obowiązywały dwie części programu. Pierwsza,
czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł dla osób
z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
oraz druga z podwyższoną dotacją
do 37 tys. zł, licząc przeciętny mie-

Foto: UM Wilamowice

Nawet 69 tys. zł dotacji na wymianę źródła ciepła można uzyskać w ramach uruchomionej końcem stycznia trzeciej części
programu „Czyste Powietrze”.

wódzkimi, jest rozwiązanie największego problemu dotyczącego smogu
w Polsce, czyli doprowadzenie do
wymiany starych pieców i kotłów na
paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych. Na te
działania przeznaczono 103 mld zł
na lata 2018-2029.
Województwo śląskie przoduje
w skali kraju w kwestii zainteresowania korzystaniem z programu.
– Mimo tego nie zwalniamy tempa w edukowaniu, informowaniu
i promowaniu ekologicznych aktywności, przyczyniających się do
likwidacji kopciuchów w regionie.
Od 1 stycznia tego roku na terenie
naszego województwa obowiązuje uchwała antysmogowa, która
jeszcze bardziej determinuje nas
do współpracy z gminami. Razem,
wspólnymi siłami, docieramy do
nieprzekonanych mieszkańców,
którzy jeszcze nie podjęli wysiłków
w kierunku ocieplenia domu i wymiany kopciucha – zauważa Tomasz
Bednarek, prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (R)

Dwa byki z Jankowic zadomowiły się w nowym miejscu – zagrodzie hodowlanej Finca La Serreta w środkowej Hiszpanii.
z Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie, Nadleśnictwa
Niepołomice, warszawskiego ZOO i z rezerwatu „Żubrowisko” w Jankowicach.
Przed transportem wszystkie
zwierzęta zostały poddane badaniom weterynaryjnym, a następnie nakarmione i napojone
przewiezione tirem przez
Niemcy i Francję do Hiszpanii. Każde zwierzę podróż
odbyło w osobnej drewnianej
skrzyni. Ten sposób przewozu jest stosowany od począt-

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

ku restytucji żubrów w Polsce.
Na kilku etapach podróży żubry były karmione i pojone.
Jankowickie samce trafiły do
Finca La Serreta, pozostałe do
Estacion del Espinar, również
w Segovii.
Żubry trafiły do hiszpańskich zagród hodowlanych
w ramach zadania „Wszechstronny monitoring populacji
i siedliska żubra” zawartego
w projekcie „Kompleksowa
ochrona żubra przez Lasy Państwowe”. (JD)
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Miasto proekologiczne
Poprawiająca się jakość
powietrza, co dostrzegają
nie tylko sami mieszkańcy,
ale i turyści odwiedzający
Szczyrk, to efekt konkretnych
inicjatyw podjętych przez samorząd. W kilku lokalizacjach
na terenie miasta zamontowane zostały czujniki. Do tych
przy Szkole Podstawowej nr 1
i Urzędzie Gminy, dołączyły
w ubiegłym roku nowe urządzenia na placu św. Jakuba
w centrum oraz przy Przedszkolu Publicznym w Biłej.
O stanie powietrza informują na bieżąco kolory słupków
zgodne z Polskim Indeksem
Jakości Powietrza, parametry te można jednak również
wygodnie sprawdzić poprzez
specjalną aplikację mobilną
bez konieczności wychodzenia z domu. – I obserwujemy
wyraźną poprawę, co tylko
potwierdza, że proekologiczne inicjatywy na szeroką skalę mają sens – mówi burmistrz
Antoni Byrdy.
Dodaje, że Gmina systematycznie realizuje program wy-

Foto: UM Szczyrk

W Szczyrku prowadzone są liczne działania na rzecz ochrony środowiska. – Stawiamy na ekologię. Nie jest to ani przypadek, ani też tylko hasło,
które nie znajdywałoby pokrycia w rzeczywistości – zauważa burmistrz miasta Antoni Byrdy.

Dzieci ze szczyrkowskich szkół z zaciekawieniem angażowały się w przygotowane dla nich różnego rodzaju zajęcia
z zakresu edukacji ekologicznej.
miany kotłów, co pozwala na
likwidację „kopciuchów” i zastępowanie ich wysoko wydajnymi systemami grzewczymi,
które nie zatruwają środowiska. Od niedawna uzyskanie
informacji w tym zakresie jest
o tyle łatwiejsze, że w Urzędzie Gminy uruchomiony

został przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach specjalny punkt programu „Czyste Powietrze”.
Nie bez znaczenia dla budowania świadomości proekologicznej są rozmaite

akcje, w które Gmina chętnie się angażuje. Tu wspomnieć można o inicjatywie
Fundacji Ekologicznej Arka
„Drzewko za surowce”, która
przy udziale miasta zagościła
latem także w Szczyrku, czy
jesiennym pikniku „Walcz
o czyste powietrze w Szczyr-

ku”. Zbierano nie tylko spore ilości odpadów, ale też
przeprowadzono happeningi
ekologiczne z licznymi stoiskami edukacyjnymi. Dzieci
i młodzież ze szczyrkowskich
placówek oświatowych z zaciekawieniem angażowały się
w przygotowane dla nich zajęcia. Podobnie było zresztą
we wrześniu, gdy w Szkole
Podstawowej nr 1 odbyły się
warsztaty ekologiczne. – Zagadnienia związane ze środowiskiem nie są dla wielu
naszych młodych mieszkańców niczym nowym. Przypomnę, że troszczymy się
o dotarcie przekazów dotyczących ekologii choćby poprzez broszurki trafiające do
przedszkolaków – nadmienia
burmistrz Szczyrku.
Pozytywnie na jakość powietrza w Szczyrku wpłynąć
ma także rozpoczęta budowa
centrum przesiadkowego przy
wjeździe do miasta. Docelowo w tym właśnie miejscu
turyści mieliby pozostawiać
swoje samochody na dużym

parkingu, by dalej poruszać
się już ekologicznymi skibusami. – Oprócz ograniczenia
ilości szkodliwych dymów
z kominów, co bezsprzecznie jest kluczowe, również
zmniejszenie spalin niesie ze
sobą oczywiste korzyści – dodaje Antoni Byrdy.
Gmina kontynuuje zarazem działania, aby rozszerzać
sieć kanalizacji sanitarnej na
swoim terenie. W przypadku Szczyrku jest to o tyle
skomplikowane, że nie wszędzie można dotrzeć z siecią
z racji górzystego i trudno
dostępnego obszaru. Po latach oczekiwania kanalizacji
doczekali się jednak nie tak
dawno mieszkańcy ul. Stromej, podobnie będzie wkrótce
przy ul. Świerkowej. Inwestycjom kanalizacyjnym towarzyszy dodatkowo poprawiająca
komfort życia mieszkańców
odbudowa zniszczonych dróg.
Niebawem też Gmina złoży
stosowny wniosek odnośnie
budowy kanalizacji przy ul.
Szczytowej w Skalitem. (MA)

Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupowania od prywatnych właścicieli gruntów pod
nowe lasy.
Lasy Państwowe jako instytucja
szczycą się tradycją stuletniej działalności. Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych,
podkreśla, że to właśnie dzięki leśnikom z roku na rok lasów w Polsce
przybywa i są one w coraz lepszej
kondycji. – Kupujemy w całej Polsce
nowe grunty, aby znacząco powiększyć
powierzchnię zalesienia – wyjaśnia.
Zakup nowych gruntów to realizacja przez Lasy Państwowe Krajowego Programu Zwiększania

www.gazetabeskidzka.pl

Lesistości, opracowanego przez
Instytut Badawczy Leśnictwa. Do
2050 roku lesistość Polski ma się
zwiększyć do 33 procent. Obecnie
lasy stanowią już niemal 30 proc.
powierzchni kraju i pod tym względem jesteśmy w czołówce europejskich państw. Ogromną większością
lasów, 77 proc., zarządzają Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli
ponad 19 proc. lasów w Polsce, należy z kolei do osób prywatnych.
Jak wyjaśniają leśnicy, zasady tegorocznej akcji powiększania
zasobów leśnych przez Lasy Państwowe reguluje Zarządzenie nr 79
Dyrektora Generalnego Lasów Pań-

stwowych z 30 grudnia 2021 roku.
W tym roku poszczególni nadleśniczowie mają za zadanie aktywnie
promować ofertę zakupów. Zarządzenie wskazuje też na źródło finansowania zakupu gruntów. Są
nim własne fundusze nadleśnictwa
lub – w przypadku ich braku – środki pochodzące z funduszu leśnego.
Na stronach nadleśnictw naszego
regionu pojawiły się już szczegółowe informacje na ten temat. Zainteresowani powinni skierować ofertę
do nadleśnictwa precyzyjnie opisując działkę i wskazując dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego
uregulowania wymagają też sprawy
własnościowe, jak np. dziedziczenie.

Mat. Lasów Państwowych

Tereny pod zalesienie

Lasy Państwowe są zainteresowane
lasami, gruntami przeznaczonymi do
zalesienia lub innymi gruntami i nieruchomościami, jeżeli jest to uzasad-

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

nione potrzebami gospodarki leśnej.
Przede wszystkim leśnikom zależy na
gruntach sąsiadujących z obecnymi
terenami Lasów Państwowych. (LP)
LUTY 2022

Przeciwko handlowi w niedziele

Pikieta w Cieszynie
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

W bielskich placówkach kultury

Wspólny protest
Od wielu tygodni „Solidarność” działająca
w bielskich placówkach kultury: Teatrze
Polskim, Teatrze Lalek Banialuka i Książnicy Beskidzkiej, walczy o podwyżki płac dla
pracowników. Negocjacje były prowadzone
oddzielnie dla każdej z tych instytucji, ale
w każdym przypadku zakończyły się fiaskiem
– podpisaniem protokołów rozbieżności.
Teraz związkowcy postanowili połączyć
swe siły. 14 lutego powołali oni wspólny sztab
protestacyjno-strajkowy, w którego skład weszli przewodniczący Komisji Zakładowych
NSZZ „Solidarność” wszystkich trzech placówek oraz przedstawiciele Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Na budynkach wszystkich trzech instytucji (lub w ich

bezpośrednim sąsiedztwie) pojawiły się transparenty, informujące o rozpoczętej akcji protestacyjnej.
Teraz związkowcy czekają na mediatorów,
którzy podejmą próbę osiągnięcia kompromisu. – Sytuacja jest bardzo napięta, bo płace
w tych placówkach są katastrofalnie niskie,
najczęściej oscylujące w pobliżu płacy minimalnej. Z drugiej strony nie padają żadne
propozycje. Trzeba pamiętać, że wszystkie
te placówki podlegają gminie Bielsko-Biała,
więc to w budżecie Miasta muszą się znaleźć
środki na realizację słusznych żądań związkowców – mówi wiceprzewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Andrzej Madyda,
który wszedł w skład wspomnianego sztabu
protestacyjno-strajkowego.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Andrzej Wieczorek
(1943-2022)
9 lutego 2022 roku
w Żywcu zmarł Andrzej

Jerzy Hatłas (1941-2022)
17 lutego 2022 roku
w Kętach zmarł nasz kolega Jerzy Hatłas, działacz
„Solidarności” w Wytwórni
Silników Wysokoprężnych
Andoria w Andrychowie.
Miał 80 lat.
Jerzy Hatłas był od 1980
roku aktywnym członkiem
„Solidarności” w andrychowskiej WSW „Andoria”.

Wieczorek, w latach 198081 działacz „Solidarności”
w żywieckim MPK. Miał
78 lat.
W sierpniu 1980 roku
Andrzej Wieczorek był
współorganizatorem strajku w żywieckim Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, a później
przewodniczącym „Solidarności” w tym zakładzie
i członkiem Prezydium
Delegatury podbeskidzkiej
„Solidarności” w Żywcu. W styczniu 1981 roku
wszedł w skład Prezydium
Międzyzakładowego Ko-

Po relegalizacji związku
w 1989 roku przez wiele lat
był przewodniczącym Walnego Zebrania Delegatów
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie i delegatem
na krajowy zjazd „Solidarności”. Jego pasją były turystyka i sport.
Wieczne odpoczywanie
racz im dać Panie…

mitetu Strajkowego NSZZ
„Solidarność” i był jednym z sygnatariuszy porozumienia, kończącego
podbeskidzki strajk generalny w lutym 1981 roku.
W czerwcu tego samego
roku wszedł w skład Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność” oraz
został wybrany delegatem
na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. W grudniu 1981 roku przebywał
za granicą i to uratowało
go przed internowaniem.
Na emigracji spędził wiele lat…

W niedziele 6 i 13 lutego „Solidarność” zorganizowała pikiety przed sklepem francuskiej
sieci Intermarche w Cieszynie. Związkowcy
protestowali w ten sposób przeciwko łamaniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta oraz w niektóre inne dni.
Przypominamy, że od 1 lutego 2022 roku
obowiązuje nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Sieci handlowe próbowały omijać ustawę wykorzystując patent
na „placówkę pocztową”, a po uszczelnieniu
przepisów testują sposoby na „dworzec autobusowy” czy „czytelnię książek”. „Solidarność” zabiega o przestrzeganie przepisów
i respektowanie prawa pracowników handlu
do wolnych niedziel.
Cieszyński sklep sieci Intermarche w niedzielę 6 lutego działał jako dworzec autobusowy, a tydzień później… – Dziś byliśmy
świadkami kolejnej parodii. Sklep Intermarche
w Cieszynie, by ominąć przepisy, przemianował się na wypożyczalnię sprzętu sportowego. Nadal sprzedawano w nim alkohol, co
jest niezgodne z przepisami. Dlatego tak, jak
w ubiegłym tygodniu zawiadomiliśmy policję. Funkcjonariusze poinformowali nas, że
sprawa zostanie skierowana do prokuratury.

To jest kpina z polskiego prawa, dlatego należy zadać pytanie, kto jest silniejszy – czy
polski rząd i polskie prawo czy międzynarodowe sieci handlowe? – mówi Alfred Bujara,
szef handlowej „Solidarności”, który zorganizował konferencję prasową przed cieszyńskim sklepem.
– Kolejny raz ustawa o ograniczeniu
handlu w niedziele jest łamana, dlatego ponownie apelujemy o systematyczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i nakładanie
wysokich kar na takie sklepy – dodaje. Z takim samym apelem do państwowej Inspekcji
Pracy wystąpił przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.

Gorąco w Hutchinsonie
W żywieckich zakładach Hutchinson „Solidarność” prowadzi płacowe spory zbiorowe. Po podpisaniu protokołów rozbieżności
związkowcy oflagowali swe zakłady. W chwili
zamykania tego numeru trwały przygotowania do pikiety protestacyjnej przed zakładem
przy ul. Stolarskiej.
– W obu zakładach domagamy się podwyżek
w wysokości 3,70 zł do stawki godzinowej. Z kolei propozycje pracodawcy są tak skromne i do
tego rozłożone w czasie, że pracownicy w żaden
sposób nie mogą się na nie zgodzić. Podpisaliśmy
protokoły rozbieżności, oflagowaliśmy zakłady
i przygotowujemy się do manifestacji, by pokazać pracodawcom, jakie są nastroje wśród ludzi –
powiedział nam Krzysztof Gaj, przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hutchinson Żywiec 2.

Pikieta zaplanowana została na środę 23 lutego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy
proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub jego terenowymi oddziałami.
ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat tel. 33 812 67 90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060, tel. 33 812 67 90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń tel. 33 812 67 52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny tel. 33 812 67 53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl
SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik
tel. 506 194 984,
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
Koordynator – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Sucha Beskidzka
Koordynator – Andrzej Madyda
tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda
tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

Hołd w imieniu Rzeczypospolitej

Grzegorz Babij związkowcem roku

Podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała
3 lutego uroczystość w Bielskim Centrum
Kultury, upamiętniającą 41. rocznicę zakończenia strajku generalnego na Podbeskidziu.

W trakcie rocznicowego spotkania w BCK
przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”
Marek Bogusz ogłosił tegorocznego zdobywcę
tytułu „Związkowca Roku 2021”. Tym razem
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” postanowił przyznać ten tytuł – wraz
z towarzyszącą mu rzeźbą Beskidzkiego Górala – przewodniczącemu Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach
Grzegorzowi Babijowi.

„Składam w imieniu Rzeczypospolitej słowa najwyższego uznania i wdzięczności dla
wszystkich uczestników tamtego protestu” –
napisał w liście do uczestników tego spotkania prezydent Andrzej Duda. W odczytanym
przez Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, doradcę
Prezydenta RP, liście do uczestników spotkania
rocznicowego Prezydent Andrzej Duda wskazał,
że „w dziejach pokojowej rewolucji Solidarności społeczność Podbeskidzia zapisała bardzo
ważną i piękną kartę”, dodając: „Dzisiaj z serca państwu za to dziękuję i pochylam głowę
z szacunkiem dla państwa odwagi i solidarności. Uważam, że jest naszym – kolejnych pokoleń – obowiązkiem pamiętać i czcić bohaterów
tamtych wydarzeń”.

Podczas gali Agnieszka Lenartowicz-Łysik
wraz z wiceministrem Stanisławem Szwedem
wręczyli przyznane przez Prezydenta RP medale
Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Otrzymali je: Władysława Bobowska, Jerzy Borowski,
Stanisław Czernecki, Helena Dobranowicz, Jolanta Duda, Renata Górnisiewicz, Kazimierz
Grajcarek, Kazimierz Jafernik, Roman Jóźwiak, Henryk Juszczyk, Andrzej Kabat, Anna
Kamińska, Mirosław Kierepka, Jarosław Kolmer, Aleksandra Machowiak, Aleksander Marek, Zbigniew Matlakiewicz, ks. Józef Oleszko,
Barbara Orzeł, Wacław Pierzchalski, Edward
Polak, Maria Romankiewicz, Urszula Rukasz,
Mirosław Styczeń, Alina Świeży-Sobel, Maria Szlagura, Marcin Tyrna, Eugeniusz Widyna
i Józef Wodecki.
W trakcie tej samej uroczystości jedenaście osób otrzymało tytuły „Zasłużonego dla
Solidarności Podbeskidzia” (patrz poniżej).
Wręczono także tytuł „Związkowca Roku”
(patrz obok).

W okolicznościowej laudacji podkreślono,
że tytuł ten Grzegorz otrzymał za:
aktywny udział w utworzeniu Przed•
siębiorstwa Górniczego „Silesia”, które doprowadziło do uratowania kopalni
i miejsc pracy w 2009 roku,
ponowne podjęcie trudu ratowania
•
kopalni w 2020 i 2021 roku poprzez
aktywne, zwieńczone sukcesem poszukiwanie nowego właściciela,
codzienną, żmudną i efektywną pracę
•
związkową w swym przedsiębiorstwie,
•
zaangażowanie w działalność samorządową i społeczną na terenie Czechowic-Dziedzic.
– To tytuł nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich związkowców z Silesii, bo sam nic bym
nie zrobił. Największą satysfakcją jest, że udało
się nam uratować nasz zakład i wszystkie miejsca pracy – powiedział Grzegorz Babij w trakcie uroczystości.

Zasłużeni dla Solidarności Podbeskidzia 2021
Zgodnie z wieloletnią tradycją w czasie uroczystości w 41. rocznicę podbeskidzkiego
strajku generalnego, zorganizowanych 3 lutego w Bielskim Centrum Kultury, wręczone zostały odznaki i dyplomy „Zasłużonych
dla Solidarności Podbeskidzia”, przyznane
jedenastu osobom decyzją ubiegłorocznego
Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Poniżej przedstawiamy krótkie noty biograficzne
tych osób.

śp. Ryszard ANUS – działacz międzyzakładowych struktur NSZZ „Solidarność” Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej,
następnie Fiata Auto Poland i FCA Poland. W latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” FAP, a przez wiele lat był
członkiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” FCA Poland. Nieprzerwanie od
2006 r. był członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Przez wiele lat pełnił też funkcję chorążego
sztandaru podbeskidzkiej „Solidarności”. Zmarł
3 lipca 2021 r. w wieku 62 lat.
śp. Mirosław BIERNOT – wieloletni przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność” czechowickiej spółki Lotos Terminale, w tym także
w trudnych czasach przekształceń spółek Grupy Lotos i związanych z tym zawirowań. Był
także członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” w latach 2006-2018
(w ostatniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RKR). W czerwcu 2018 r.
został wybrany do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. W tym samym
roku został przewodniczącym Krajowej Sekcji
Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”
i wiceprzewodniczącym Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”. Zmarł
nagle 12 lipca 2018 r.
Jerzy BINKOWSKI – pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych Zakład 1 B w Bielsku-Białej. W VIII 1980 roku uczestnik strajku
w FSM, od IX 1980 r. członek „Solidarności”,
27 I – 6 II 1981 r. członek ochrony centrali
strajku generalnego na Podbeskidziu w ZPW
Bewelana. Po 13 XII 1981 r. współzałożyciel
i pierwszy przewodniczący Regionalnej Komisji
Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „S” Re-

gionu Podbeskidzie, redaktor i drukarz podziemnej edycji pisma „Solidarność Podbeskidzia”,
współorganizator Radia „S” w Bielsku-Białej.
29 IX 1983 r. aresztowany, przetrzymywany
w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, następnie w Katowicach, 23 VII 1984 r. zwolniony
na mocy amnestii. Od XII 1984 r. na emigracji
w USA.
Krzysztof CHUDZIK – od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Pracy „Podhalanka” w Makowie Podhalańskim,
w 1989 r. jeden z organizatorów „S” w tej
spółdzielni. W latach 1989-2018 delegat na
WZD Regionu Podbeskidzie, w latach 19942018 przewodniczący Oddziału „Solidarności”
w Suchej Beskidzkiej, wieloletni członek Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie, pełniący funkcję sekretarza, a następnie skarbnika.
Delegat Podbeskidzia na Krajowy Zjazd Delegatów, w latach 1998-2014 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „S”. Od 1990
r. działacz samorządowy – m.in. radny gminy
Maków Podhalański, delegat do Sejmiku Samorządowego Woj. Bielskiego, a także radny
powiatu suskiego.

Janusz GOŁDYNIA – w stanie wojennym
działacz podziemnej „Solidarności” w Oświęcimiu, W związku z prowadzoną działalnością
został zatrzymany 28 lutego 1982 r. Wyrokiem
Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie z 18 lutego 1983 r. „za kontynuowanie
i działalności związkowej i wykonywanie ulotek antypaństwowych” został skazany na 1 rok
i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W wyniku rewizji obrońcy wyrokiem 31 marca 1982 r.
karę zmniejszono do 8 miesięcy pozbawienia
wolności. Z więzienia został zwolniony przedterminowo 29 października 1982 r. Po wyjściu
na wolność kontynuował podziemną działalność związkową. Był aktywnym członkiem
NSZZ „Solidarność” także po 1989 roku, m.in.
był przewodniczącym Oddziału w Oświęcimiu
i członkiem Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
Kazimierz GRAJCAREK – w 1980 r. współzałożyciel „Solidarności” w KWK Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach, w VII 1981 delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 13 XII 1981 r.
przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej

w KWK Silesia, wielokrotnie zatrzymywany,
w VIII 1982 r. internowany. W latach 1982-89
kolporter podziemnych wydawnictw, w VIII
1988 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego
w KWK Silesia. 1988-1989 wiceprzewodniczący ds. przestrzegania prawa i praworządności
Regionalnej Komisji Organizacyjnej, a następnie Zarządu Regionu Podbeskidzie, 1989-1992
wiceprzewodniczący Regionu Podbeskidzie,
1998-2018 przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

Henryk JUSZCZYK – w 1980 r. współorganizator Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych
Befama, od IX 1980 r. członek Prezydium
MKZ Bielsko-Biała. W styczniu i lutym 1981
r. uczestnik strajku generalnego podbeskidzkiej
„S”, członek Prezydium Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego, sygnatariusz porozumienia z 6 II 1981 r. W V i IX 1981 delegat na I i
II Walne Zebranie Delegatów Regionu Podbeskidzie, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu
Podbeskidzie. Po 13 XII 1981 r. w ukryciu, 19
I 1982 r. zatrzymany, internowany. Od 1982 r.
kolporter podziemnego biuletynu „Solidarność
Podbeskidzia”, inwigilowany i represjonowany.
Po 1989 roku działacz samorządowy w Bielsku-Białej.
Andrzej KABAT – w styczniu i lutym 1981 r.
delegat Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej na strajk w Politechnice Łódzkiej ws.
rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Od XI 1981 r. członek Komisji Uczelnianej
NZS, XI-XII 1981 r. uczestnik strajku solidarnościowego w Filii Politechniki Łódzkiej
ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Radomiu, członek Komitetu Strajkowego. W latach 1982-1983 współredaktor i drukarz Przeglądu Prasy Podziemnej „Bibuła”,
a w latach 1984-1989 biuletynu „Solidarność
Podbeskidzia”. 1988-1989 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”, od 8 II 1989
r. członek Prezydium RKO, a także członek
Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” w Bielsku-Białej. Po 1989 r.
prywatny przedsiębiorca.

wodniczący Komisji Zakładowej w „Celmie”,
delegat na Walne Zebranie Delegatów, w latach 1998-2010 członek Regionalnej Komisji
Rewizyjnej NSZZ „S” Regionu Podbeskidzie,
a w kadencji 2010-2014 przewodniczący RKR.
Obecnie na emeryturze.
Marian SOCHA – w 1980 roku założyciel
i przewodniczący „Solidarności” w Fabryce
Maszyn Elektrycznych „Ema-Celma” w Cieszynie, współorganizator struktur „Solidarności” na Ziemi Cieszyńskiej. Po wprowadzeniu
stanu wojennego internowany w Ośrodkach Odosobnienia Internowanych w Jastrzębiu-Szerokiej
i Nowym Łupkowie (16.12.1981 – 14.06.1982 r.).
Po zwolnieniu kolporter wydawnictw podziemnych. Aresztowany za kontynuowanie działalności związkowej 14 czerwca 1984 roku, zwolniony
po 1,5 miesiąca (amnestia). Później działacz „Solidarności” w KWK „Morcinek” w Kaczycach.
Marcin TYRNA – w latach 1980-1981 przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w BFMW
Befama, a od VI 1981 roku członek Prezydium
ZR NSZZ „S”. 13-25 XII 1981 r. internowany,
w latach 1989-92 przewodniczący KZ w Befamie i wiceprzew. ZR, w latach 1992-2014
przewodniczący podbeskidzkiej „S”. W latach
1993-2001 senator RP. Inicjator m.in. budowy
własnej siedziby podbeskidzkiej „S” z rewindykacji majątku związkowego. Pomysłodawca
dorocznych konferencji „Bez wartości nie ma
Solidarności”, a także materialnych upamiętnień
„Solidarności”, m.in. stacja Drogi Krzyżowej
na Matysce, tablica ku czci represjonowanych
w stanie wojennym na kościele w Białej, witraż
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w katedrze, kamienna płaskorzeźba podbeskidzkiej „S” na rondzie
przy wjeździe do Bielska-Białej.

Władysław KRZEMPEK – od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Elektromaszynowych „Celma” w Cieszynie (obecnie
Celma-Indukta SA), w latach 1992-2020 prze-
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powiat bielski

Jak zwykle w czołówce
Powiat bielski znalazł się na 8. miejscu prestiżowego rankingu Związku Powiatów Polskich,
wszechstronnie oceniającego działalność samorządów.

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Nowa placówka na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach.

Kupiony przez powiat
bielski dom w Czechowicach-Dziedzicach Lipowcu
przeszedł remont i adaptację na placówkę wychowawczą. Na początku stycznia 14
z 28 wychowanków czechowickiego domu dziecka tutaj
się wprowadziło. – Utworzenie nowej placówki w dużej
mierze zawdzięczamy śp.
wicestaroście Grzegorzowi
Szetyńskiemu, który bardzo
zaangażował się w znalezienie odpowiedniego miejsca
i przygotowanie budynku do
przyjęcia dzieci, a właściwie
luty 2022

już młodzieży. Cieszę się, bo
nowy ośrodek został świetnie
przygotowany do roli wprowadzania młodych ludzi w dorosłe życie. Liczę, że będzie
dla nich dużym wsparciem
w tym zakresie – mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
Przypomnijmy, bielskie
starostwo, dzięki staraniom
zmarłego w ub.roku wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego, kupiło trzykondygnacyjny
dom w Czechowicach Południowych. Budynek mieszkalny musiał przejść adaptację
do nowych potrzeb. Najwięcej
przeróbek wynikało z przepisów pożarowych – klatki
schodowe były za wąskie,
wymieniono wszystkie drzwi
oraz strop między poddaszem
a pierwszym piętrem. Do tego
doszły prace przy instalacjach.
Przy okazji robót okazało się,

go wśród wyróżnionych samorządów znalazły się jeszcze
miasto Czechowice-Dziedzice
wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich, które zajęło 4.
pozycję, oraz gmina Kozy – 4.
wśród gmin wiejskich.

że potrzebne są dodatkowe
prace, np. przy odwodnieniu obiektu.
Jak mówi Krzysztof Wawrzyczek, dyrektor czechowickiego ośrodka, codzienność
wychowanków oparta jest teraz o samoobsługę. – Dzieci
i młodzież same przygotowują śniadania i kolacje, a obiad
z pomocą pani kucharki.
Mieszkańcy uczestniczą w obsłudze domu: sprzątają i piorą.
Są to dla nich nowe doświadczenia, nauka samodzielności
– mówi Wawrzyczek.
Wiosną przybędą nowe
obowiązki, ale i możliwości nauki domowego życia.
Obiekt o powierzchni 280
mkw. stoi bowiem na 12-arowej działce, przez którą przebiega potok. Jest więc sporo
terenu do zagospodarowania,
a o zieleń, czy to będą kwiaty, czy warzywa i owoce, należy przecież dbać. – Mamy
plan, żeby wychowankowie
w tym uczestniczyli. Dobrze
byłoby, gdyby ten dom stał
się ich miejscem na ziemi,
gdy przebywają poza rodziną – mówi dyrektor ośrodka.
– Ta placówka stała się po
prostu domem rodzinnym i o
to w tych zmianach chodziło:
żeby z dużej instytucji stworzyć dom – dodaje wicestarosta Andrzej Kamiński.
Druga czternastka wychowanków została w dotychczasowym miejscu, a więc
w budynku przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach. (MF)

Samorządy oceniają eksperci Związku Powiatów Polskich. Przyznają oni punkty
w ramach wielu kryteriów
ujętych w dziesięciu grupach
tematycznych. Są wśród nich
działania proinwestycyjne

i prorozwojowe, rozwiązania
poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa
informacyjnego i obywatelskiego, umacnianie systemów
zarządzania bezpieczeństwem
informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia
i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki
rynkowej, promocja rozwiązań
ekoenergetycznych i proekolo-

gicznych, współpraca krajowa
i międzynarodowa, działania
promocyjne. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych
przez samorząd oraz od realizowanych działań. Co ważne,
ranking jest aktualizowany na
bieżąco w trybie online i trwa
przez cały rok. Zawsze jednak
pod koniec roku następuje
podsumowanie i lider rankingu otrzymuje prestiżowy tytuł
Dobry Polski Samorząd. (MF)

Na drogach bezpieczniej
Powiat bielski podsumował 2021 rok na drogach.
Tak bezpiecznego okresu
już dawno nie było, bowiem
w tym czasie nie zginął żaden pieszy.
Jak mówi Krzysztof
Stankiewicz, naczelnik
bielskiego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji, z pewnością wpływ na to miały starania Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która działa przy
staroście bielskim Andrzeju
Płonce. – Inżynieria drogowa ma tu ogromne znaczenie. Jest bardziej skuteczna
od policjanta postawionego
przy drodze – mówił podczas ostatniego posiedzenia komisji. W jej gronie
zasiadają m.in. członkowie
Zarządu Powiatu, radni,
przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, niektórych
wydziałów starostwa i bielskiej Policji.

Lutowe posiedzenie komisji było okazją do podsumowania, co udało się zrobić
w poprzednim roku. – Na
celowniku mieliśmy 10 najniebezpieczniejszych miejsc
w powiecie, wskazanych
głównie przez Policję. Udało
się poprawić bezpieczeństwo
w ośmiu, w niektórych miejscach brakuje jeszcze doświetlenia przejść dla pieszych.
Chcemy to zrobić w tym
roku – mówi Grzegorz Gabor, przewodniczący Komisji i członek Zarządu Powiatu.
Dodaje, że jeden z najbardziej
newralgicznych punktów na
mapie powiatu bielskiego to
ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach. W dwóch
miejscach udało się tam wykonać przejścia dla pieszych.
W gminie Wilkowice na
skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia
z ul. Strażacką i Kościelną
powstało wyniesione przejście dla pieszych. Podobnie
w Kobiernicach przy szkole. W Bronowie na ul. Czy-

ża – to także w rejonie szkoły
– spowolniono ruch. W Kaniowie na skrzyżowaniu ulic
Krzywolaków, Batalionów
Chłopskich i Dankowickiej
zmieniono organizację ruchu, częściowo doświetlono
to miejsce.
Obecnie analizowane pod kątem bezpieczeństwa są miejsca zgłoszone
przez mieszkańców Jaworza
i radnych z gminy Bestwina.
W przypadku ul. Zdrojowej
w Jaworzu jako najskuteczniejsze rozwiązanie
wskazano tzw. wyniesione
skrzyżowania. To najdroższe z możliwych rozwiązań,
bo kosztuje ok. 250 tys. zł.
Urszula Kosman, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych,
poinformowała, że Zarząd
zleci wykonanie projektu.
Z kolei w rejonie skrzyżowania ulic Janowickiej i Pisarzowickiej w Janowicach
bezpieczeństwo ma poprawić zmiana organizacji ruchu. (MF)

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Polskich. Laureaci typowani są w 6 kategoriach, oprócz
trzech powiatowych również
w miastach na prawach powiatu, gminach miejskich i miejsko-wiejskich oraz gminach
wiejskich. Z powiatu bielskie-

Dom dla dzieci

Zakończył się remont i adaptacja budynku, kupionego
przez powiat bielski w Czechowicach-Dziedzicach na
dom dziecka. Czternastu
młodych ludzi już w nim zamieszkało.

Ósme miejsce w ostatnim rankingu oznacza, że po raz kolejny
znaleźliśmy się w ścisłej czołówce polskich powiatów. Cieszy

Foto: Artur Grabski/Mat. Starostwa Powiatowego

Powiat bielski znalazł się wśród najlepszych,
najbardziej rozwojowych
w kategorii powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkańców
w Polsce. Ogłoszone właśnie
wyniki rankingu dotyczą minionego 2021 roku.
Związek prowadzi ranking
samorządów od 20 lat. Oceniane są powiaty w trzech kategoriach: do 60 tys. mieszkańców,
do 120 tys. oraz ponad 120 tys.
– Powiat bielski należy do tej
ostatniej kategorii i został
w niej zakwalifikowany na 8.
miejscu. Ale warto podkreślić,
że od wielu lat zawsze znajdujemy się w pierwszej dziesiątce
rankingu – mówi starosta bielski Andrzej Płonka, a zarazem
prezes Związku Powiatów Polskich.
Ogólnopolski Ranking
Gmin i Powiatów przeprowadza Związek Powiatów

więc ten dobry wynik. Ranking
potwierdza nasze stałe działania
na rzecz mieszkańców, oceniane
przecież w bardzo różnych kategoriach, mających wpływ na jakość
życia w naszym regionie, m.in.
zatrudnienia, wykorzystania
środków unijnych, priorytetów
ich wykorzystania, ochrony środowiska. A więc dotyka całego
spektrum naszego zarządzania
powiatem, które ma na celu tworzenie odpowiednich warunków
do mieszkania, nauki, pracy. Chcę
podkreślić, że to wynik działań
wielu ludzi, którzy profesjonalnie
i z oddaniem podchodzą do swych
obowiązków pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju regionu.

Przebudowane przejście dla pieszych na ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach z tzw. azylem, zwiększającym bezpieczeństwo pieszych.
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VI Memoriał Karola Ryszki

Jak wyjaśnia wójt Artur
Beniowski, polskie samorządy wnioski mogą składać do
końca lutego, nie zostało więc
wiele czasu. – Uznaliśmy, że
właśnie na te trzy inwestycje
będziemy mogli pozyskać dofinansowanie z programów
rządowych. Jesteśmy do nich
dobrze przygotowani, mamy
gotową dokumentację z aktualnymi kosztorysami, możemy
też bardzo szybko rozpocząć
prace. A co najważniejsze,

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Strażnica w Bestwince to ostatni budynek gminnej OSP, który nie przeszedł
do tej pory termomodernizacji.
znacząco przyczynią się one
całej gminie i miejscowym,
sołeckim społecznościom –
mówi wójt.
Ale nie będą to jedyne inwestycje, na których dofinansowanie z funduszy rządowych
liczy w najbliższym czasie
Gmina Bestwina. Wcześniej

Chodnik od ronda wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie ułatwi pieszym poruszanie
się w tym ruchliwym miejscu.

rozstrzygnie się również nabór na inwestycje z funduszu
wsparcia gmin popegeerowskich. W tym wypadku Gmina
Bestwina chce pozyskać dofinansowanie do przebudowy ul.
Granicznej w Janowicach.
Przypomnijmy, że obecny
nabór wniosków na gminne inwestycje w programie Polski
Ład jest już drugim. Wcześniej
Bestwina skutecznie ubiegała
się o środki na budowę nowego chodnika wzdłuż ul. Witosa
od ronda w kierunku Kaniowa,
a także na budowę nowej, dużej sali gimnastycznej przy
szkole w Janowicach. Dla obu
inwestycji toczy się procedura
przetargowa, pierwsza z nich
otrzymała 1,3 mln zł dofinansowania, druga – 5 mln zł. (Łu)

Pieniądze, jakie samorządy
otrzymują z programu Polski
Ład, rekompensują nam ubytki spowodowane zmianami w
podatkach, ale też w znaczący
sposób służą rozwojowi naszych lokalnych społeczności.
Poprawiają codzienne życie,
czynią nasze miejscowości nowocześniejszymi, ładniejszymi
i wygodniejszymi.
Dobrze więc, że takie fundusze
się pojawiają. Liczę, że szybko
zostaną podjęte decyzje, w jakiej wysokości i na jakie zadania
udzielone zostanie dofinansowanie. To bowiem pozwoli nam
jeszcze przed nadejściem wiosny
zaplanować cały sezon budowlany, a co ostatnio chyba ważniejsze, rozstrzygnąć wysokość
potrzebnych wydatków. Mam
nadzieję, że nie nastąpi znaczący wzrost kosztów materiałów i
usług, a tym samym uda się zrealizować te wszystkie ważne dla
nas inwestycje.

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk

Czekając na inwestycje
Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie, termomodernizacja strażnicy OSP
w Bestwince, a także I etap
kanalizacji sanitarnej w Bestwinie to inwestycyjne plany, na które Gmina Bestwina
chce pozyskać pieniądze
z programu Polski Ład.

Po raz szósty upamiętniono piłkarskimi rozgrywkami
pamięć działacza sportowego
Karola Ryszki.
W Kaniowie w ostatnią sobotę stycznia zagrali
oldboje, seniorzy i juniorzy LKS Przełom Kaniów
– gospodarza i organizatora
turnieju. Stawkę uzupełnili
zawodnicy Pasjonata Dankowice, Zgody Malec i CKS
Piast Cieszyn. Ta ostatnia
ekipa okazała się najlepsza,
trudno zresztą o inny wynik,
gdy ma się w składzie wielokrotnego reprezentanta Polski Ireneusza Jelenia. Drugie
miejsce zdobył Pasjonat,
trzecie – Zgoda Malec, ale
ekipy z Kaniowa także pokazały na boisku bardzo
dobrą grę. Przyznano poza
tym nagrody indywidualne
– najlepszy zawodnik: Jakub
Jeleń (Piast), najlepszy strzelec: Tomasz Szyper (Piast),

najlepszy bramkarz: Dominik Kraus (Pasjonat).
– Turniej jak zwykle
był okazją do wspomnienia społecznika i działacza
sportowego Karola Ryszki,
postaci w kaniowskim klubie niezwykle zasłużonej
– wyjaśnia wójt Artur Beniowski. Karol Ryszka był
współzałożycielem Klubu
Kibica „Przełomu”, popularyzatorem kultury fizycznej,
organizatorem zawodów dla
dzieci i młodzieży, gospodarzem terenów rekreacyjnych,
członkiem komitetu budowy
kaplicy na cmentarzu w Kaniowie. Został uhonorowany wieloma wyróżnieniami,
m.in. nominacją do Nagrody
Starosty Bielskiego im. ks. J.
Londzina. Sylwetkę patrona
Memoriału podczas ceremonii otwarcia przybliżył prezes
Przełomu Grzegorz Wieczorek. (SL)

Tegoroczny Kalendarz Beskidzki tym razem został
zaprezentowany w Bestwinie. Promocji w Muzeum
Regionalnym towarzyszyło
zakończenie wystawy prac
Karola Kóski.

Rozstrzygnięto konkurs „Zima w gminie Bestwina 2021/2022” organizowany pod patronatem wójta Artura Beniowskiego.

Promocji Kalendarza Beskidzkiego towarzyszyła wystawa prac
Karola Kóski.
Jego bogata historia i dążenie
do odtworzenia historycznego stroju laskiego zaciekawią wszystkich miłośników
kultury ludowej – mówi wójt
gminy Bestwina Artur Beniowski. Artykuły napisali
Sławomir Ślósarczyk („Powrót do korzeni”) i Grzegorz
Boboń („Z szacunku dla dziedzictwa”). Całość publikacji
ubarwiają wiersze, fotografie
i dzieła sztuki lokalnych artystów. Wszystko razem mieści
się na 250 stronach.
Promocja zbiegła się
z finisażem wystawy rzeźbionych ram autorstwa Karola
Kóski, zmarłego w ub.roku rzemieślnika i ludowego
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twórcy pochodzącego z Kaniowa. Wystawione ramy
są dziełami dopasowanymi
indywidualnie do portretów
sławnych osób: pisarzy, poetów, aktorów, sportowców,
pochodzących nierzadko
z gminy Bestwina. Obok
Marii Skłodowskiej-Curie,
Wisławy Szymborskiej czy
Marii Koterbskiej uznanie
Karola Kóski zdobyli m.in.
dr n.med. Franciszek Maga,
piłkarz Ryszard Kraus i kaniowski hodowca karpia królewskiego Adolf Gasch.
Na koniec z repertuarem
kolędowo-świątecznym wystąpił Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Bestwina”. (SL)

Jego celem było zachęcenie mieszkańców
do udekorowania swoich domów, a przez to
nawiązanie do najlepszych tradycji świąteczno-noworocznych. Przy ocenie przez jury
nie bez znaczenia były również harmonijna aranżacja całej kompozycji oraz sposób
przedstawienia jej na zdjęciu.
Konkurs obejmował dwie kategorie: najładniejsze dekoracje świąteczne ogrodów
i posesji oraz najładniejsza fotografia dekoracji świątecznej ogrodów i posesji. Do
Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy
napłynęło osiem zgłoszeń, spełniających kryteria regulaminu. Komisja pod przewodnic-

Foto: Mat. UG Bestwina

Zima pełna gwiazdek

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Swojski Kalendarz Beskidzki

Kalendarz Beskidzki ukazuje się od 1960 r. i tak naprawdę nie spis kolejnych dni
i miesięcy roku jest w nim
najważniejszy. Tym, czym
różni się od innych kalendarzy i ma wierne grono czytelników co roku czekających na
kolejne wydanie, są wyczerpujące teksty na temat całego
regionu. Wydawany obecnie
przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia pod czujnym okiem
redaktora Jana Pichety zestawia biografie, wspomnienia, historyczne ciekawostki,
reportażowe opisy ważnych
wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej okolicy.
– Bestwina jako miejsce
promocji nie została wybrana
przypadkowo, bowiem w Kalendarzu zamieszczono teksty
naszych autorów dotyczących
Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca „Bestwina” obchodzącego 50-lecie istnienia.

7

twem wójta Artura Beniowskiego oceniała
pomysłowość i samodzielność dekoracji, widoczność dekoracji z zewnątrz, oryginalność,
ogólny wyraz estetyczny i harmonię z otoczeniem, nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej. Ostatecznie jury wyróżniło
wszystkich i przyznało osiem równorzędnych nagród. Zdobyli je: Bogusław Pindel
(Janowice), Jacek Rogalski (Bestwina), Rafał Siwik (Bestwina), Andrzej Maroszek
(Bestwina), Genowefa Wełniak (Janowice),
Irena Nycz (Janowice), Ewa Mynarska (Janowice), Iwona Vanekova (Kaniów).
Wyróżnienie w kategorii „najładniejsza
fotografia” trafiło do Andrzeja Maroszka
z Bestwiny. Jest to nocne zdjęcie przedstawiające betlejemską stajenkę. – Cieszymy się, że pięknie udekorowanych domów
w gminie Bestwina w tym świątecznym
okresie z roku na rok przybywa. Tworzą one
niezapomniany klimat i nadają naszym sołectwom unikalny charakter – mówi wójt Artur
Beniowski i zaprasza do udziału w kolejnych
konkursach. (SL)
luty 2022
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gmina jasienica

Laboratoria w każdej szkole

Foto: Mat. UG Jasienica

Kamery, drukarki 3D,
zestawy robotów,
zestawy monterskie
– to tylko niektóre
elementy wyposażenia,
jakie za ponad 750
tys. zł kupiły szkoły
z gminy Jasienica na
stworzenie Laboratoriów
Przyszłości.

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

Rządowy program „Laboratoria Przyszłości” skierowano do
szkół podstawowych, aby mogły
rozszerzyć umiejętności i kompetencje swoich uczniów, przede
wszystkim w zakresie nowych
technologii, cyfryzacji i robotyki.
Autorzy programu zachęcają do
udostępniania pracowni uczniom
również do realizacji ich indywidualnych projektów, a przy okazji
ze sprzętu może także korzystać
lokalna społeczność.
Wójt Janusz Pierzyna podkreśla, że na wyposażenie składają
się kompletne zestawy dla działań
w różnych dziedzinach nauki czy
techniki. Można więc realizować
swoje pasje we własnym kręgu
zainteresowań – od fizyki, chemii
doświadczalnej, nauk przyrodni-

Budynek dla Centrum
Profilaktyki

Cieszę się, że udało się nam pozyskać tak wielkie środki na wyposażenie wszystkim gminnych szkół
w nowoczesny sprzęt. Co ważne,
szkoły same sporządziły listy zakupów wyposażenia do swoich
pracowni, co umożliwi uczniom
zarówno lepsze przyswojenie
programu nauczania na lekcjach,
jak również tworzenie własnych
projektów podczas zajęć pozalekcyjnych. Mam nadzieję, że nowe
wyposażenie przyczyni się do rozwinięcia kreatywności i zaspokoi
ciekawość świata u młodych mieszkańców naszej gminy.
czych, poprzez majsterkowanie,
kreatywne eksperymentowanie
w studiu nagrań, fotograficznym
czy filmowym, zdobywanie prak-

tycznych umiejętności elektryka
czy stolarza, po tworzenie programów informatycznych do obsługi
robotów czy dronów.
Temu służą właśnie zakupione urządzenia i materiały, także
eksploatacyjne. A te ostatnie nie
należą do najtańszych, bowiem
wśród zakupionego sprzętu
znalazły się np. drukarki 3D –
obowiązkowe wyposażenie w ramach programu „Laboratoriów
Przyszłości”. Razem z drukarkami szkoły zakupiły więc filament, czyli materiał, z którego
drukuje się trójwymiarowe konstrukcje. Do tego zakupy objęły
laptopy z odpowiednim oprogramowaniem i akcesoriami.
Ale to dopiero początek z długiej listy wyposażenia, w jakie

wzbogaciły się szkolne pracownie. Zakupiono również wirtualne laboratoria chemiczne,
mikroskopy, teleskop, kamery,
aparaty fotograficzne, mikrofony
i pozostały sprzęt potrzebny do
urządzenia multimedialnego studia nagrań. Dla zainteresowanych
nowoczesną techniką skompletowano zestawy robotów – do składania i programowania, a także
różnego rodzaje mikrokontrolerów z sensorami, wzmacniaczami czy płytkami prototypowymi,
a nawet drony. Ale pomyślano
również o tradycyjnych umiejętnościach – warsztacie stolarskim
i ślusarskim, wyposażeniu elektryka oraz krawiectwie z prawdziwą maszyną do szycia w roli
głównej. (UGJ)

Jasienica zakupi budynek przeznaczony dla
Gminnego Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, budynek znajduje się w odległości ok. 150 metrów od Urzędu Gminy i sąsiaduje z innymi
gminnymi gruntami. – Jest w centrum, ale
jednocześnie na uboczu, co zapewni dyskrecję osobom wychodzącym z nałogu, a także
osobom współuzależnionym, które zupełnie
nie ze swojej winy znalazły się w trudnej sytuacji – mówi wójt.
Będą się tu odbywały spotkania terapeutyczne
i udzielane porady prawne. O stworzeniu takiego Centrum myślano od dawna, bowiem dotychczas podobna działalność była prowadzona
w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku pocztowo-bankowym. – Wynajmowaliśmy
to pomieszczenie, toteż od kilku lat gromadziliśmy środki, aby stworzyć własną placówkę
tego rodzaju. Mając do dyspozycji bazę lokalową znacznie łatwiej będzie nam prowadzić działalność w tej dość delikatnej dziedzinie, jaką jest
wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin –
dodaje wójt.
Cała nieruchomość kosztuje 460 tys. zł.
Zostanie zakupiona ze środków z gminnego
funduszu pochodzącego z opłat od sprzedaży alkoholu, które mogą być wydane jedynie
na rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Ma 88 mkw. powierzchni użytkowej, cała
działka – ponad 20 arów. Jej część zostanie
wykorzystana jako dojazd do innej gminnej
nieruchomości, zakupionej przed 4 laty w samym centrum, w bliskim sąsiedztwie jednostek administracji samorządowej Gminy. (UGJ)

W Mazańcowicach
w odnowionych pomieszczeniach starej przychodni
w lutym rozpocznie działalność Klub Seniora.

W czwartek 27 stycznia
z zachowaniem ograniczeń epidemicznych dokonano oficjalnego otwarcia klubu. To pierwsza
tego typu placówka na terenie
gminy Jasienica. – Uruchomiliśmy Klub Seniora, bo w tej
grupie wiekowej naszych mieszkańców dostrzegamy duże zainteresowanie spotkaniami
z rówieśnikami, wspólnymi
zajęciami, także taką zwykłą
fizyczną aktywnością. W Klubie będzie to możliwe, dlatego
pozyskaliśmy rządowe dofinansowanie do jego uruchomienia –
wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Wraz z przewodniczącym
Rady Gminy Jasienica Czesławem Machalicą, proboszczem
parafii w Mazańcowicach ks.
dziekanem Piotrem Grochowieckim oraz reprezentantką
seniorów członków nowego
Klubu Emilią Staroń-Heredą
wójt dokonał przecięcia wstęgi.
Następnie symbolicznie przekazał klucze kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszce Bednarz, któremu
Klub Seniora w Mazańcowicach podlega. Wójt podziękował Stanisławowi Szwedowi,
wiceministrowi w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, za wsparcie udzielone
projektowi gminy Jasienica
w utworzeniu placówki.
Na adaptację i uruchomienie
Klubu Seniora wójt z ministe-

Część ze stołami w nowym Klubie Seniora służyć będzie zarówno do przeprowadzania zajęć, jak i podawania poczęstunku.
luty 2022

rialnego programu „Senior plus”
pozyskał 200 tys. zł, 50 tys. zł
dołożyła Gmina Jasienica ze
swojego budżetu. Obecnie do
pomieszczeń placówki na parterze starej przychodni prowadzi
łagodny podjazd, sam klub również został pozbawiony barier
architektonicznych. Wewnątrz
są przestronne pomieszczenia
z wygodnymi fotelami, krzesłami, kanapami i stołami, toteż
emeryci będą mieli możliwość
spożycia posiłków, albo wygodnie zasiąść zarówno dla relaksu,
jak i do zajęć, realizując swoje
pasje i zainteresowania.
Przytulne wnętrze ma elektryczny kominek, imitujący
prawdziwy, opalany drewnem,
który w mroźne dni tworzy
przyjemną i ciepłą atmosferę.
Wystrój uzupełniają również

Zdjęcia: UG Jasienica

Rusza Klub Seniora

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wójt Janusz Pierzyna wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jasienica
Czesławem Machalicą, proboszczem parafii w Mazańcowicach ks. dziekanem Piotrem Grochowieckim oraz
reprezentantką seniorów Emilią Staroń-Heredą.
kwiaty doniczkowe, rozmieszczone w różnych miejscach
Klubu Seniora. Kuchnia z płytą
indukcyjną, piekarnikiem, kuchenką mikrofalową, lodówką

Aneks kuchenny został wyposażony m.in. w lodówkę, kuchenki, stół, szafki,
piekarnik.

i zmywarką umożliwi przygotowanie i wydawanie posiłków. Jest oczywiście również
toaleta i łazienka. Sprzęt radiowo-telewizyjny i stanowisko
komputerowe dopełniają wyposażenie placówki.
Uczestnicy zajęć nie będą
się więc nudzić. Zgodnie
z założeniami programu, bogata oferta edukacyjna, kulturalna,
rekreacyjna i opiekuńcza Klubu
umożliwi osobom w wieku 60
plus uczestnictwo w życiu społecznym, jak również aktywności ruchowe, temu bowiem służy
przygotowane pomieszczenie do
zajęć rehabilitacyjnych wypo-

sażone m.in. w rowerek stacjonarny, bieżnię, orbitrek, drobne
sprzęty i przyrządy.
Zajęcia będą dostosowane
do potrzeb seniorów, umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu i poprawę jakości
ich życia.
Placówka zapewni co najmniej 20 godzin usług tygodniowo w przedziale od
poniedziałku do piątku dla
25 seniorek i seniorów. Zapewniony zostanie poczęstunek, zajęcia prowadzone
będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. (UGJ)
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Zadbajmy o pierwszą pomoc
Ustawienie w różnych miejscach na terenie Jaworza urządzeń do defibrylacji zbiegło się z bohaterską postawą jaworzańskiego ucznia Maksa Szoblika,
który uratował kobietę w hipotermii.

Automatyczny defibrylator jest już dostępny m.in. przy wejściu do Urzędu
Gminy.

Radosław
Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Maks Szoblik za bohaterską postawę otrzymał podziękowania.
– Warto uczyć od najmłodszych lat udzielania
pierwszej pomocy, a przede
wszystkim reagowania. Maks
zachował się po bohatersku,
zareagował tak jak trzeba –
mówi wójt. Radosław Ostałkiewicz dodaje, że samorząd
przywiązuje wagę do działań związanych z pierwszą
pomocą. To nie tylko nauka
w szkole, ale również zajęcia
prowadzone w różnych formach dla dorosłych mieszkańców Jaworza. Pierwszej
pomocy uczą się pracownicy

UNESCO w Jaworzu
Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen.
Stanisława Maczka w Jaworzu dołączyła do elitarnego grona ponad
100 polskich placówek uczestniczących w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

www.gazetabeskidzka.pl

i dzielenie się swoimi odkryciami na
temat zmian klimatycznych poprzez
tworzenie podcastów radiowych lub
gazet szkolnych, przeprowadzanie wywiadów z dorosłymi na temat dawnych
i nowych wyzwań wpływających na
ich społeczność, poznanie, jak chronić
miejsca światowego dziedzictwa lub
rezerwaty biosfery w pobliżu szkoły,
wymianę pomysłów z młodymi ludźmi z innych krajów na temat wpływu
i skutków HIV i AIDS, uczestniczenie
w konkursach plastycznych podnoszących świadomość niepełnosprawności,
organizowanie kampanii publicznych
z okazji Międzynarodowego Dnia
Praw Człowieka, zwiedzanie miejsc
wartościowych przyrodniczo, aby poznać bioróżnorodność. (UGJ)

Foto: Mat. UG Jaworze

– To wielkie wyróżnienie jest
efektem czteroletnich starań szkoły
o przyjęcie do tego stowarzyszenia
i wykazania się działaniami związanymi z misją UNESCO w okresie kandydackim – wyjaśnia wójt Jaworza
Radosław Ostałkiewicz.
Jak napisał Polski Komitet ds.
UNESCO, jaworzańska placówka
zrealizowała wiele wartościowych
projektów upowszechniania idei
współpracy międzynarodowej wśród
dzieci i młodzieży dla budowania wzajemnego zrozumienia i zachowania
pokoju w zrównoważonym świecie.
Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO od 1953 r. łączy instytucje edukacyjne na całym świecie wokół
wspólnego celu: budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do
zachowania pokoju na świecie – szczególnie w umysłach dzieci i młodzieży.
Dziś w programie uczestniczy 11,5 tys.
instytucji oświatowych ze 182 krajów,
począwszy od przedszkoli, a skończyw-

szy na placówkach kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego
programu w 1956 r.
Uczestnictwo w programie Szkół
Stowarzyszonych UNESCO łączy się
z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju, wzajemnego
międzynarodowego zrozumienia, międzykulturowego, zrównoważonego
rozwoju i wysokiej jakości edukacji
w praktyce. Każda ze szkół członkowskich definiuje i realizuje coroczne
projekty oparte na głównych tematach pracy UNESCO. Wśród możliwości jest badanie, zdobywanie wiedzy

Urzędu Gminy, harcerze, druhowie z OSP.
Z myślą o niesieniu pierwszej pomocy pojawiły się trzy
ogólnodostępne defibrylatory
AED. Urządzenia ratujące życie zamontowano na zewnątrz
budynku Urzędu Gminy obok
wejścia głównego przy ul.
Zdrojowej 82, przy jaworzańskim amfiteatrze od strony ul.
Wapienickiej, na zewnątrz
budynku Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, a także
w hali sportowej przy ul. Wapienickiej 120A. – Problemy

Przed przyjęciem do sieci UNESCO jaworzańska „dwójka” musiała wykazać się działaniami
zgodnymi z misją organizacji.

Wiele w Jaworzu przy różnych
okazjach mówimy o udzielaniu
pomocy, także tej przedmedycznej. W różnych miejscach odbywają się zajęcia z tego zakresu. Jak
widać nauka nie idzie na marne.
z krążeniem przytrafiają się
nawet regularnie trenującym
sportowcom – mówi wójt
i przypomina, że statystycznie każdego dnia w Polsce
u blisko 100 osób dochodzi
do nagłego zatrzymania akcji serca.
– Wykorzystując nasze
defibrylatory najważniejsze
to nie bać się udzielić pierwszej pomocy, bo urządzenia
są zautomatyzowane i pokierują akcją – dodaje Radosław

Cieszy to, że dzieci są wrażliwe na
wszelkie znaki i sygnały świadczące, że komuś dzieje się krzywda
i należy pospieszyć z pomocą. To
wcale nie jest łatwe, bo w wielu przypadkach dorośli mieliby
problem, jak właściwie udzielić
pierwszej pomocy.
Toteż zamierzamy szerzej rozwijać
zagadnienie udzielania pierwszej
pomocy. Defibrylatory, nawet tak
nowoczesne i zautomatyzowane,
jak te, które zainstalowaliśmy,
są bardzo potrzebne, ale nie zastąpią ludzkiej wrażliwości na
cierpienie innych osób. Można
się jednak nauczyć właściwych
reakcji w takich sytuacjach i do
tego chcemy namawiać wszystkich mieszkańców Jaworza.
Ostałkiewicz. Urządzenie za
pomocą prostych symboli
i poleceń przeprowadza nawet niedoświadczonych użytkowników krok po kroku
przez cały proces postępowania ratowniczego. Samodzielnie bada EKG i decyduje,
z jakim zaburzeniem mamy
do czynienia i czy jest potrzebna defibrylacja, dlatego
nie ma możliwości popełnienia błędu przez udzielającego
pomocy. (R)

Sensoryczny plac zabaw

Foto: Mat. UG Jaworze

tał kierowcę czy ma w apteczce
koc termiczny, po czym okrył
nieruchomą kobietę i poczekał
do przyjazdu karetki. Zdaniem
ratowników medycznych, jeszcze pół godziny bez pomocy,
a kobieta by zmarła.
Maks wrócił do domu
szczęśliwy, powiedział ojcu, że
uratował komuś życie. To jednak sąsiedzi zawiadomili szkołę o postawie chłopca. Wójt
Radosław Ostałkiewicz wraz
z dyrektorką szkoły Barbarą
Szermańską, która Maksa uczy
też języka polskiego, przygotowali dla niego upominki i podziękowania. – Trzeba sobie
pomagać – skromnie mówił
Maks. Wyjaśnił, że wszystkiego nauczył się w szkole na
lekcjach techniki.

Zdjęcia: Mat. UG Jaworze

– Obie sprawy to wprawdzie zbieg okoliczności, ale
tym bardziej uzmysławiają
nam, jak czasem niewiele dzieli nas od nieszczęścia i jednocześnie, jak niewiele trzeba,
aby temu przeciwdziałać –
mówi wójt Jaworza Radosław
Ostałkiewicz.
Uczeń piątej klasy Maks
Szoblik wracając z treningu
w mroźną sobotę zatrzymał się
przy przystanku autobusowym.
Zaniepokoiła go siedząca tam
kobieta, miała przemoczone
buty, opuszczoną głowę, była
skulona, wyglądała na osłabioną. Pamiętał, że w takiej
sytuacji trzeba taką osobą potrząsnąć i mówić do niej głośno.
Gdy zatrzymał się przejeżdżający ulicą samochód, Maks zapy-

Nieopodal Tężni Zdrojowej
i zestawu do ćwiczeń park street workout powstaje sensoryczny
plac zabaw.
Urządzenia nowego placu zabaw są tak skonstruowane, aby
stymulowały rozwój dziecka. I nie
chodzi tu jedynie o ten fizyczny
aspekt, choć ruch na świeżym
powietrzu również ma sprzyjać
dziecięcej aktywności. Przede
wszystkim jednak dzieci bawiąc
się mają rozbudzać swoją ciekawość, w ten sposób jednocześnie
się ucząc. – Takie place zabaw
są coraz popularniejsze i cieszą
się dużym zainteresowaniem
najmłodszych. Toteż wspólnie
z moją zastępczynią Anną Skotnicką-Nędzką zdecydowaliśmy, że
wesprzemy naszą Lokalną Grupę
Działania „Ziemia Bielska”, aby
obiekt mógł powstać także u nas

– wyjaśnia wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.
Ziemia Bielska skupia samorządy z naszego regionu, które
wspólnie realizują projekty służące m.in. aktywności mieszkańców. Obecnie w różnych
miejscach powiatu bielskiego
stawiane są właśnie sensoryczne place zabaw. W Jaworzu postawiono go w miejscu, które już
teraz przyciąga zarówno mieszkańców Jaworza, jak i sąsiednich
miejscowości do aktywności fizycznej. W tej części przylegającej do Parku Zdrojowego
popularne są spacery i ćwiczenia
w plenerowej siłowni.
Jak informuje Lokalna Grupa
Działania, postawienie urządzeń
na jaworzańskim placu zabaw
od razu przyciągnęło pierwszych
małych użytkowników. (UGJ)
luty 2022
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gmina kozy

Pałac dla każdego

Foto: Mat. UG Kozy

Wśród najlepszych
samorządów
Bardzo wysokie czwarte miejsce w kategorii gmin wiejskich przypadło
Gminie Kozy w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2021.

Pałacowe wnętrza są od lat miejscem różnych wydarzeń, teraz także
możliwe jest wynajęcie jego pomieszczeń.

kadry

Pielęgniarka doceniona
jeden człowiek bał się drugiego, pani Ala z narażeniem
własnego zdrowia i bliskich,
a nawet życia, służyła każdemu potrzebującemu. – Pani
Alicja jest świetnym przykładem, że mimo rozmaitych
przeciwności można z uśmiechem i zadowoleniem realizować się w swojej pasji,
a jednocześnie dobrze wypełniać obowiązki – nadmienił
wójt Jacek Kaliński.
Gala była również okazją
do symbolicznego uhonorowania innych nominowanych
osób działających w różnych
dziedzinach – Sylwii Malarz,
Piotra Szypuły, Konrada Hamerlaka, Tomasza Kineckiego, Mariusza Kołodziejczyka,
Radosława Michonia i Jakuba
Rzepeckiego. (M)

Foto: Mat. UG Kozy

Alicja Frączyk, pielęgniarka środowiskowa pracująca od wielu lat z pacjentami
w Kozach, otrzymała statuetkę w plebiscycie na Osobowość Roku Gminy Kozy.
– Jestem mile zaskoczona.
To naprawdę wspaniałe wyróżnienie. Ja jednak zawsze
powtarzam, że po prostu wykonuję swoją pracę, którą bardzo lubię – stwierdziła Alicja
Frączyk po odebraniu nagrody
z rąk wójta gminy Jacka Kalińskiego podczas uroczystej
gali w Pałacu Czeczów.
Laureatka w trzeciej edycji plebiscytu wyłaniającego Osobowość Roku Gminy
Kozy została zgłoszona do
niego przez mieszkańców.
W złożonym wniosku podkreślono, że w czasach, gdy

Statuetkę w plebiscycie na Osobowość Roku Gminy Kozy wręczył nagrodzonej Alicji Frączyk wójt Jacek Kaliński.
luty 2022

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:
To ogromny zaszczyt znaleźć
się wśród gmin, które uzyskały tak wysokie wskaźniki
w ocenie przeróżnych ważnych dziedzin funkcjonowania samorządu. Potwierdza
to, że obrany kierunek rozwoju naszej gminy jest nie
tylko właściwy i rozsądny,
ale też i doceniany w skali
województwa.
Ciesząc się z tego powodu
mam pełną świadomość,
że to tak naprawdę zasługa całej naszej koziańskiej
społeczności. Pracowników
Urzędu Gminy i jej jednostek, ale również samych
mieszkańców, którzy chcą
z nami współpracować.
W prestiżowym konkursie na najlepsze i najbardziej
rozwojowe samorządy w kraju gmina Kozy jako jedyna
spośród gmin wiejskich z całego województwa śląskiego
dotarła do ścisłej czołówki
zestawienia. Warto podkreślić, że ranking ma niekomercyjny charakter, a jego
organizacji wraz z oceną

podejmuje się Związek Powiatów Polskich.
Samorządy sklasyfikowane zostały według wielu
kryteriów, które skupiono
łącznie w dziesięciu grupach
tematycznych. Pod uwagę
wzięto działania proinwestycyjne i prorozwojowe,
rozwiązania poprawiające
jakość obsługi mieszkańca

oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa
informacyjnego i obywatelskiego, umacnianie systemów
zarządzania bezpieczeństwem
informacji, promocję rozwiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie inicjatyw na
rzecz gospodarki rynkowej,

propagowanie rozwiązań
ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracę krajową i międzynarodową czy
wreszcie realizowane działania promocyjne.
Warto odnotować, że gmina Kozy uzyskała w rankingu
znaczący awans. W poprzednim zestawieniu za 2020 r. plasowała się na 20. miejscu. (RED)

W kamieniołomie na orientację
Zbliża się kolejna odsłona imprezy „Zorientowane
Kozy”, która na stałe weszła
do kalendarza atrakcyjnych
wydarzeń w gminie.
Popularyzacja biegów na
orientację wśród mieszkańców gminy, propagowanie jej
najciekawszych zakątków, poszerzenie oferty nietypowych
form rekreacji oraz zachęta
do spędzania czasu wolnego
w sposób aktywny – te założenia przyświecają organizacji
tegorocznej edycji wydarzenia, jakie zaplanowano na
sobotę 12 marca na terenie
kamieniołomu w Kozach.
Zawody i tym razem będą
mieć ogólnodostępny charakter.
Ze względów bezpieczeństwa
impreza została podzielona
na dwie części – rekreacyjną
oraz sportową. W przypadku
tej pierwszej przewidziano od
godz. 11 start zespołów rodzin-

Foto: Mat. CSW Kozy

kuchennym. To przestrzeń idealnie przystająca na kameralne
spotkania przy deserowym poczęstunku lub prezentację wystaw artystycznych.
W Pałacu wynajmowi
podlega także 12-osobowa
sala konferencyjna z przeznaczeniem na spotkania
biznesowe bądź szkolenia,
sala teatralna wyposażona w lustra, z widokiem na
park i możliwością rozłożenia około 50 krzeseł, a także
sala plastyczna z niezbędnymi urządzeniami do prowadzenia kreatywnych zajęć
plastycznych, technicznych
czy rękodzielniczych.
Wszelkich informacji
związanych z wynajmem
pałacowych obiektów udziela zainteresowanym koziański
Dom Kultury. (MA)

FOTO: MAT. UG KOZY

Konferencje, szkolenia
czy też rozmaite spotkania
okolicznościowe i firmowe
– wszystkie tego rodzaju wydarzenia zorganizować można w eleganckiej przestrzeni
Pałacu Czeczów w Kozach.
– Twój event może być
wyjątkowy! – zachęca Dom
Kultury, który opracował
kompleksową i, co istotne,
atrakcyjną ofertę wynajmu
kilku pałacowych sal i pomieszczeń. Szczególne w niej
miejsce zajmuje duża sala
koncertowa, mogąca pomieścić 70 osób i charakteryzująca się wyjątkowym klimatem
neoklasycystycznych zdobień
oraz rozbrzmiewającymi w niej
dźwiękami wysokiej jakości fortepianu. Równie ciekawym wnętrzem jest pałacowa
galeria z niewielkim zapleczem

Bieg na orientację na terenie Kóz to doskonała okazja na spędzenie czasu aktywnie także w gronie rodzinnym.
nych, obejmujących rodziców
z dziećmi do lat 12. W samo
południe zaplanowano bieg na
orientację indywidualnie dla
kobiet i mężczyzn oraz w zespołach dwuosobowych.
Wszystkie trasy na terenie
kamieniołomu przygotowa-

ne będą według międzynarodowych standardów map do
biegów na orientację, uwzględniając takie obiekty, jak budynki, ogrodzenia, murki, drzewa,
krzewy i inne rodzaje pokrycia
danego obszaru, które mogą
potencjalnie dla zawodnika

stanowić punkt orientacyjny. Organizator zapewnia na
dzień imprezy zabezpieczenie
medyczne, obsługę techniczną,
trofea dla zwycięzców, ciepły
posiłek, a nade wszystko znakomitą zabawę w urokliwych
okolicznościach. (R)
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„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej
integracji społecznej”

Wyjątkowa przestrzeń kultury
Prace związane z tym zadaniem rozpoczęły się w lutym.
Wytyczono i zabezpieczono
teren budowy, zdjęto warstwę humusu oraz przygotowano miejsce inwestycji pod
kątem prowadzenia dalszych
robót ziemnych. Docelowo
postawiony zostanie budynek
nawiązujący do tradycyjnych
zabudowań gospodarskich
i stylu typowego dla Wilamowic z przełomu XVIII i XIX
wieku. Opracowanie takiej
koncepcji architektonicznej
poprzedzone zostało skrupulatnymi badaniami dokumentacji zachowanej architektury
oraz rozmaitych dostępnych
źródeł archiwalnych.
Budynek Muzeum Kultury Wilamowskiej składał się
będzie z dwóch kondygnacji
o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 803,74 mkw.
Na parterze zaplanowano salę
ekspozycyjną o powierzchni
222,38 mkw., znajdującą się
na wprost od głównego wejścia z foyer i przeznaczoną na
wystawy stałe oraz czasowe.
Dokładnie 182 mkw. wygospodarowano na salę multimedialną, w której organizowane
będą przede wszystkim koncerty, spektakle, szkolenia
czy rozmaite spotkania. Wielofunkcyjna, choć znacznie
mniejsza, będzie przestrzeń na
warsztaty i występy niewielkich grup artystycznych. Także
na parterze ulokowany zostanie punkt informacyjny z kasą
i zapleczem, winda oraz zaple-

Foto: Mat. UG Wilamowice

Muzeum Kultury Wilamowskiej powstanie tuż obok siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach. To inwestycja wyczekiwana, na którą Gmina
pozyskała znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Prace budowlane już się rozpoczęły.
Wizualizacja przyszłego Muzeum.
cze sanitarne wraz ze strefą odpoczynku. Pozostała część to
pomieszczenia gospodarcze
i kotłownia.
Na piętrze znajdzie się pomieszczenie na cele warsztatów i szkoleń. Sala ta,
wielkości 35,9 mkw., poświęcona będzie na naukę języka
wilamowskiego. Swój niewątpliwy klimat mieć będzie balkon o powierzchni 34,8 mkw.,
który wykorzystany zostanie
głównie podczas letnich warsztatów. Uzupełnienie piętra to
niezbędne pomieszczenia socjalne i gospodarcze.
W zagospodarowaniu terenu okalającego obiekt znajdzie
się wydzielone podwórko, które także będzie spełniać wiele
funkcji jako miejsce jarmarków, koncertów „pod chmurką”, konkursów, wystaw
plenerowych, jak i innych działań kulturalnych o innowacyjnym charakterze.

Co istotne, prócz samej
budowy obiektu na potrzeby
Muzeum Kultury Wilamowskiej, projekt przewiduje zakup
i montaż niezbędnego wyposażenia, w tym również muzealno-ekspozycyjnego, wraz
z małą architekturą, ale też
przeprowadzenie szeregu tzw.
działań miękkich. Ich przesłanie nadrzędne skupiać się będzie na krzewieniu unikatowej
kultury i języka wilamowskiego. Temu poświęcone zostaną
liczne warsztaty, m.in. szycia
stroju wilamowskiego, tradycyjnej architektury i wzornictwa, różnorodności kulturowej
i językowej, tańców ludowych,
wilamowskiego stroju i haftu,
języka wilamowskiego, rzeźby, zielarskie, kulinarne, dawnych sprzętów i wyposażenia
domu, koronki klockowej czy
okolicznościowe związane
ze świętami. Ponadto organizowane będą wydarzenia,

by wspomnieć te najbardziej
charakterystyczne dla miejsca
owych inicjatyw, jak dzień języka wilamowskiego, dzień
stroju wilamowskiego, etnowtorki, Przedszkolaki z tradycją, Dzień Floriana Biesika
czy Konferencję Wilamowianistyczną.
Dodatkowy aspekt przedsięwzięcia to warsztaty i szkolenia, w których wezmą udział
eksperci z partnerskiego Uniwersytetu w Oslo, goszczący
w Wilamowicach dwukrotnie
na wizytach studyjnych wraz
ze studentami z Norwegii.
Zadanie w całości dofinansowane zostało ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, program
„Kultura”, działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem
kulturowym” w wysokości 85
procent. Tzw. fundusze norweskie to zgodnie z powyższym

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:
Muzeum Kultury Wilamowskiej,
o którego utworzenie mocno zabiegaliśmy, bez wątpienia będzie
miejscem szczególnym. Przede
wszystkim dlatego, że pozwoli
ocalić okazałe dziedzictwo kultury i tradycji wilamowskiej. Nie
brakuje w naszej gminie osób,
w tym także w młodym wieku,
kwota 7,3 mln zł, Gmina wyłożyła zaś na ten cel środki rzędu
1,3 mln zł. Zakończenie części

angażujących się w upowszechnianie i utrwalanie bogatej historii czy dawnych zwyczajów. I
to właśnie z myślą o nich zależało
nam na stworzeniu odpowiednio
dużej przestrzeni, w której bez
przeszkód, w pełni swobodnie i
z wykorzystaniem najnowszych
technik będą mieli okazję pielęgnować swoje zainteresowania.
Tworzone Muzeum ma jednak
ogromną szansę, aby zyskać rangę wizytówki całego regionu jako
miejsce ciekawe pod względem
turystycznym, a przez to chętnie
odwiedzane. Gmina Wilamowice
już stała się celem pielgrzymek religijnych, związanych z osobą św.
Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego,
ale dla wielu osób Wilamowice są
atrakcją kulturową ze względu na
oryginalny, własny język. To coś, co
nas wyróżnia i z czego powinniśmy
być dumni jako mieszkańcy gminy.
budowlanej projektu przewidziano na 30 września 2023 r.
(R/UG)

Półkolonie z atrakcjami

Zawody narciarsko-snowboardowe o Puchar
Burmistrza Wilamowic, przeznaczone dla
uczniów ze szkół na terenie gminy, stały się już
dobrą tradycją, gromadzącą licznych zawodników i wspierających ich kibiców.

Dla blisko 250 dzieci uczęszczających
do szkół podstawowych w gminie Wilamowice w okresie zimowych ferii
zorganizowano aktywny wypoczynek.

W środę 9 lutego zmagania odbyły się po raz siódmy, a ich miejscem był stok Żar w Międzybrodziu
Żywieckim. Do rywalizacji w narciarstwie alpejskim
i snowboardzie przystąpiło łącznie 60 zawodniczek
i zawodników z pięciu szkół podstawowych. Wszyscy otrzymali dyplomy za uczestnictwo, zdobywcy
miejsc na podium także medale, a najlepsi w każdej
kategorii Puchar Burmistrza Wilamowic Mariana
Treli. Po te właśnie najcenniejsze trofea sięgnęli:
Jakub Nikiel z SP Wilamowice (kategoria kl. I-III),
Karolina Więzik z SP Hecznarowice (kl. IV-VI),
Kamil Rozner z SP Pisarzowice (kl. IV-VI), Lena
Merta z SP Hecznarowice (kl. VII-VIII) i Tomasz
Gałuszka z SP Dankowice (kl. VII-VIII).

www.gazetabeskidzka.pl
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Dla mistrzów od burmistrza

Zawody, zorganizowane i przeprowadzone przez
koordynatora sportu szkolnego Szymona Szymańskiego przy współpracy z nauczycielami wychowania
fizycznego, rodzicami oraz pracownikami Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli, przebiegły w znakomitej, sportowej atmosferze, zgodnej z zasadami fair
play i niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa. (M)

Wycieczka na Dębowiec, Szyndzielnię i Klimczok, wyjazd na basen
w Brzeszczach, różnorodne gry i zabawy, spacery po najbliższej okolicy, zawody sportowe, wszechstronne zajęcia
ruchowe i artystyczne, a wreszcie bal karnawałowy – te wszystkie atrakcje czekały
na dzieci, które wzięły udział w półkoloniach. – Dzięki tak zorganizowanym feriom wiemy doskonale, że czas spędziły
w sposób aktywny, a przy tym zapewniający radość, nabycie nowych umiejętności, często również zawiązanie trwałych
przyjaźni – mówi burmistrz Wilamowic
Marian Trela.

Dzieci w wieku od 7 do 10 lat, bo to one
były uczestnikami półkolonii, chętnie przebywały na świeżym powietrzu. Wycieczki stały się świetną okazją na poszerzenie
wiedzy przekazywanej przez przewodników. W salach gimnastycznych nie brakowało współzawodnictwa, ale i świetnej
zabawy. Z dużym zaciekawieniem dzieci
grały też w szachy, warcaby i karty, uczyły się języków obcych, czas z rówieśnikami spędzały również pożytecznie w salach
plastycznych i ceramicznych.
Półkolonie zostały zatwierdzone
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako forma wypoczynku uczniów
w czasie trwania minionych już ferii
zimowych. Dzieciom zapewniono nie
tylko fachową opiekę, ale i bezpieczeństwo zgodnie z przestrzeganym
reżimem sanitarnym. (RED)
luty 2022
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Inwestycja na piątkę

Już blisko pięć lat realizowane są roboty budowlane związane z projektem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. W tym roku prace zostaną zakończone. To ważny krok, aby po kilku latach
prowadzenia szeroko zakrojonej inwestycji osiągnąć tak wyczekiwany efekt ekologiczny.

Ostatnie miesiące były
okresem szczególnie wzmożonych prac w dwóch lokalizacjach w Wilkowicach,
a więc przy ulicach Chabrowej oraz Galicyjskiej, gdzie
powstają nowoczesne i w pełni funkcjonalne pompownie.
We wspomnianych miejscach
zamontowane zostały wysoko
wydajne tłocznie jako zautomatyzowane urządzenia zapewniające ciągły i niemalże
bezobsługowy transport ścieków do istniejących systemów
kanalizacyjnych, którymi już
grawitacyjnie dopłyną do
oczyszczalni Komorowice
w Bielsku-Białej.
Kolejny krok w tym zakresie inwestycji obejmuje
stopniowy rozruch urządzeń
tłoczni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obu
pompowni. – To konieczne,
abyśmy mieli pewność, że
wszystko działa właściwie
i możliwe będzie podłączanie budynków w tej części
gminy – przyznaje Janusz
Zemanek, wójt gminy Wilkowice.
Aktualnie prowadzone
roboty budowlane obejmują
obszar ujęty w Zadaniach nr
13 i 14, o które cały projekt
budowy sieci kanalizacji sanitarnej został rozszerzony.
Zaawansowanie prac na poziomie przeszło 85 procent
osiągnięte zostało już przy ul.
Krętej w Bystrej i ul. Malinowej w Wilkowicach. W najbliższym tygodniu inwestycja
ruszy również przy ul. Kole-

jowej w Wilkowicach, a od
marca także przy ul. Pszennej
i Jesionowej oraz Karpackiej
w Bystrej. Łącznie to dalsze
ponad 1,5 kilometra kanałów,
aby kanalizacja mogła docelowo objąć kolejne obszary
i budynki.
Gmina czyni jeszcze kolejne starania, aby w uzgodnieniu z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększyć zakres inwestycji o Zadanie nr
15, obejmujące budowę dalszych 500 do 900 metrów sieci
kanalizacyjnych, a sfinansowane z dotychczasowych źródeł,
konkretnie oszczędności wynikających z rozliczeń.

Służebność
w trakcie
W związku z planowo
postępującą realizacją inwestycji Gmina występuje
do właścicieli prywatnych
gruntów, na których posadowione zostały główne sieci
kanalizacyjne, o podpisywanie umów o ustanowieniu
służebności posadowienia
i przesyłu kanalizacji. Ma to
na celu uporządkowanie stanu formalno-prawnego projektu w terenie, a tym samym
usankcjonowanie lokalizacji
kanalizacji na obszarze gminy.
Co warte podkreślenia,
stan prawny dotyczący służebności jest już prowadzony
od ubiegłego roku. – Trudności dostrzegamy w przypadku tych działek, których
właściciele zmienili się po
2015 roku, gdy prowadzone

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

FOTO: ŁU

Pompownie
i dodatkowe zadania

Zaawansowane prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej prowadzono w ostatnich tygodniach m.in.
przy ulicy Malinowej w Wilkowicach.
były uzgodnienia związane
z inwestycją. Są też niestety
i takie przypadki, gdy dotychczasowi właściciele zmarli,
a postępowanie spadkowe
nie zostało jeszcze przeprowadzone – mówi Janusz Zemanek.
Wójt przypomina jednak,
że na etapie uzgadniania projektu przed kilku laty Gmina zawierała porozumienia
z właścicielami gruntów.
W nich też ujęte zostały deklaracje nieodpłatnego ustanowienia służebności na
swoim terenie, gdy inwestycja będzie zbliżać się ku końcowi. Gmina w najbliższym
czasie będzie kontaktować się
z właścicielami gruntów, po
których przebiegają główne
sieci przesyłowe, w celu zawarcia umów w formie aktu
notarialnego (dodatkowe informacje w tej sprawie można
uzyskać w Referacie Geode-

zji pod numerem telefonu: 33
499 00 77, wew. 7 i 3).

Kluczowe
podłączenia
Wielomilionowy projekt
„Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy
Wilkowice w wyznaczonych
obszarach aglomeracji” zakończy się sukcesem tylko wówczas, gdy uzyskany zostanie
wymagany efekt ekologiczny.
To nic innego, jak odpowiedni wskaźnik podłączeń budynków do sieci. Możliwość
korzystania z kanalizacji jest
już zapewniona na prawie całym obszarze inwestycji, za
wyjątkiem obszarów Hucisk
i Bułgarii w Wilkowicach,
gdzie podłączenia ruszą tuż
po uruchomieniu pompowni
i przekazaniu ich na przełomie marca i kwietnia do eksploatacji.

Dla usprawnienia procesu
podłączeń Gmina skierowała
blisko 1,4 tys. powiadomień
do mieszkańców, w efekcie
czego do sieci podłączonych
zostało ponad 65 proc. budynków. Część właścicieli posesji jednak nie podjęła żadnych
działań zmierzających do
podłączenia do sieci kanalizacyjnej, w następstwie czego
wszczęte zostały przez Urząd
Gminy wyjaśniające postępowania administracyjne.
Marcin Nikiel

Już od 2017 roku realizujemy
nieprzerwanie ogromny projekt, który docelowo ma przyczynić się do poprawy komfortu i jakości życia naszych
mieszkańców, a jednocześnie
być kolejnym ważnym krokiem
w rozwoju Gminy.
Ma to jednak i swoje konsekwencje. Zadłużyliśmy się na
kwotę 16 mln zł, ze swoich
środków wydatkowaliśmy na
inwestycję ponad 17 mln zł, a
projekt jeszcze się nie skończył.
Zdaję sobie sprawę, że są tacy
mieszkańcy, którzy wyrażą swoje niezadowolenie i stwierdzą,
iż w gminie wiele się nie dzieje.
Faktem jest, że pewne inwestycje muszą zostać nieco
odłożone w czasie, ale absolutnie o nich nie zapominamy.
Nie możemy natomiast pozwolić sobie na to, aby pozyskane wielomilionowe środki
zewnętrzne nie zostały właściwie wykorzystane. To priorytet, aby osiągnąć zaplanowany efekt ekologiczny, a projekt
budowy kanalizacji zakończyć
wspólnym sukcesem. Jesteśmy
tego naprawdę blisko.

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 80,39 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.

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

Jednostka Realizująca Projekt
w Urzędzie Gminy Wilkowice

Szeroko zakrojone roboty budowlane na terenie gminy Wilkowice realizowane są już z widocznym efektem od kilku lat.

Funkcjonalne i nowoczesne pompownie ścieków to nieodłączny element
inwestycji dla części obszaru Wilkowic.

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”.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji
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