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To były aTrakcyjne ferie

Z pomocą dla Ukraińców
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Bogata oferta zajęć dla dzieci

Mieszkańcy zaangażowani w zbiórki
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Biegacze poradzili sobie z aurą

 
str. 7
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Dzieci uczą się w lepszych warunkach
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Bezpieczeństwo priorytetem
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więcej dobrych dróg
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Z prac poselskich

wsparcie dla sporTU
Programy finansowo wspie-
rające sport, w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży, zo-
stały zaplanowane również 
na ten rok w budżecie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. 
– W okresie pandemii tym 
bardziej dostrzegliśmy, jak 
wielkie znaczenie ma regu-
larna aktywność fizyczna – 
mówi Przemysław Drabek, 
członek sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki.

O przyznanie środków fi-
nansowych będą mogły sta-
rać się już niebawem kluby 
sportowe, także te w regionie 
Ziemi Bielskiej. To w ramach 
kolejnej odsłony programu 
„Klub”, który Ministerstwo 
Sportu i Turystyki realizuje 
z powodzeniem nieprzerwa-
nie od 2016 roku. – Jest to bez 
wątpienia jeden z najważniej-
szych projektów. Choćby dla-
tego, że w znaczącym stopniu 
wspiera małe i średnie kluby. 
Nie brakuje w nich często osób 
zaangażowanych, które przy-
czyniają się do aktywizowania 
lokalnych społeczności. Ale 
już z pieniędzmi na profesjo-

nalne szkolenie dzieci i mło-
dzieży bywa różnie – wyjaśnia 
Przemysław Drabek, poseł Pra-
wa i Sprawiedliwości.

Tegoroczny budżet pro-
gramu jest najwyższy w jego 
historii. To aż 66 mln zł, co 
oznacza wzrost na poziomie 
ok. 15 procent w porównaniu 
do poprzedniej edycji. W niej 
ze wsparcia skorzystała rekor-
dowa liczba przeszło 5 tys. 
klubów. Na ogólnopolskiego 
operatora programu wyłonione 
już zostało Krajowe Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe, 
które będzie przeprowadzało 
rekrutację. Dla klubów jedno-
sekcyjnych szkolących dzieci 
i młodzież do 18. roku życia 
przewidziano dofinansowanie 
10 tys. zł, zaś dla wielosek-
cyjnych w wysokości 15 tys. 
zł. Środki będą mogły zostać 
przeznaczone na wynagro-
dzenie szkoleniowców, orga-
nizację obozów i zgrupowań 
sportowych czy zakup potrzeb-
nego sprzętu.

– W wielu przypadkach 
była to w ostatnich latach 
pomoc, która miała kolosal-
ne znaczenie, aby prowadzić 
działalność prosportową. Nie 

można pominąć faktu, że czę-
sto właśnie w tych mniejszych 
klubach rodzi się zapał do sze-
roko pojętego sportu na całe 
życie. To również miejsca, 
gdzie pojawiają się prawdzi-
we talenty, które później do-
starczają Polsce medali na 
międzynarodowych arenach 
w różnych dyscyplinach – 
zauważa członek sejmowej 
Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki oraz Pod-
komisji Stałej ds. Sportu Dzie-
ci i Młodzieży.

Poseł Przemysław Dra-
bek przypomina, że program 
„Klub” to tylko jeden z kil-
ku dotowanych przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, 
a wpisujących się w społeczne 
zapotrzebowanie na stwarza-
nie optymalnych możliwości 
w zakresie uprawiania sportu. 
Wsparciem obejmowane są 
także systematycznie osoby 
niepełnosprawne. – Uczest-
nicząc w różnego typu wyda-
rzeniach czy zajęciach mogą 
poprawić swoją kondycję fi-
zyczną, często też spędzić czas 
z rówieśnikami czy zwyczajnie 
oderwać się od codziennych 
trosk – dodaje poseł.

Sam regularnie towarzyszy 
osobom niepełnosprawnym 
w imprezach sportowo-rekre-
acyjnych w regionie, które 
organizowane są m.in. przez 
Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Serce dla Serca” czy Sto-
warzyszenie Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysło-
wym „Razem”. – Gdy widzi-
my radość i uśmiechy wśród 
uczestników tych sportowych 

zmagań, zdajemy sobie spra-
wę, że warto im pomagać, 
a wszelkie udzielane wsparcie 
nie idzie na marne – przyzna-
je poseł Przemysław Drabek.

Bardzo ważny w kwestii 
prozdrowotnych wartości 
sportu przy jednoczesnym 
przekazywaniu nowym poko-
leniom doświadczeń i pamięci 
historycznej będzie program 
„Sportowe Wakacje”, który 
w edycji 2022 r. zostanie do-

piero ogłoszony. W tym przy-
padku MSiT wspiera m.in. 
organizację obozów sporto-
wych, przeznaczając środki 
jako dopłaty dla każdego mło-
dego uczestnika takiego wy-
jazdu. – Aktywne spędzanie 
czasu przez dzieci i młodzież 
jest dziś czymś niezmiernie 
istotnym. Przekonaliśmy się 
zresztą o tym wszyscy w trud-
nym okresie pandemii – mówi 
Przemysław Drabek. (R)

Poseł Przemysław Drabek regularnie uczestniczy w sportowych wydarzeniach, które organizowane są przez 
lokalne stowarzyszenia.
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licZba w regionie

7410 kilometrów
to łączny dystans, jaki pokonali uczestnicy zimowej 
edycji 24-godzinnego biegu charytatywnego szlakami 
turystycznymi na Błatniej.
Impreza systematycznie wspierana m.in. przez Gminę 
jaworze odbyła się po raz trzeci i ponownie przyświecał 
jej szczytny cel. W trakcie wydarzenia zbierano środki 
na rzecz Kajtusia z jaworza, zmagającego się z rzadką 
chorobą genetyczną. – to niezwykle budujące, kiedy w 
tych niełatwych czasach chcemy się wspierać, dzielić, 
pomagać, dać coś od siebie – stwierdzili organizatorzy 
biegu ze stowarzyszenia Ultra Błatnia charytatywnie.
począwszy od soboty 19 lutego, gdy punktualnie w 
samo południe maraton biegowy wystartował, do 
udziału w zmaganiach przystąpiło aż 185 osób. Nie 
zraziła ich wymagająca aura, bo choć weekend był 
słoneczny, to w wyższych partiach trasy zalegał śnieg, 
a również błotnista nawierzchnia powodowała spore 
trudności. Do pokonania biegacze mieli trasę z parkingu 
przy ulicy turystycznej w jaworzu w kierunku Błatniej. 
Nie zabrakło śmiałków, którzy pokusili się o całodobowe 
bieganie, pokonując wytrwale pętle długości 8,8 km. W 
sumie zaliczono aż 842 pętle jaworze-Błatnia-jaworze, 
przy czym najlepsza z pań uczyniła to 14-krotnie, zaś 
rekord w gronie męskim wyniósł 15 powtórzeń. (R)
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spoTkanie Z minisTrem roZwojU
Wójt Janusz Pierzyna 
jako członek zarządu Fe-
deracji  Euroregionów 
RP wziął udział w spo-
tkania z Ministrem Roz-
woju Grzegorzem Pudą. 
R o z m a w i a n o  m . i n . 
o finansowaniu projek-
tów transgranicznych.

Janusz Pierzyna reprezen-
tował Euroregion Śląsk Cie-
szyński – Těšínské Slezsko, 
oprócz niego w spotkaniu 
w Bielsku-Białej w ponie-
działek 14 marca wzięli 
udział przedstawiciele pozo-
stałych siedmiu euroregio-
nów z południowej granicy 
polskiej oraz Federacji Eu-
roregionów RP, do której 
należy również Euroregion 
Śląsk Cieszyński. Gospoda-
rzem był prezes Euroregionu 
Beskidy, prezydent Bielska 
Jarosław Klimaszewski.

Janusz Pierzyna jako 
członek zarządu Federacji 
Euroregionów RP w War-
szawie i jeden z dziesięciu 
członków komitetu moni-

torującego programy trans-
graniczne polsko-czeskie 
zaprezentował działalność 
Federacji. Jako stowarzy-
szenie składa się ona z 15 
euroregionów z całej Polski. 
Federacja Euroregionów RP 
stawia sobie za cel działania 

na rzecz terenów przygra-
nicznych i wspólnych ini-
cjatyw służących rozwojowi 
obszarów i społeczności po 
obu stronach granicy.

Zebrani  przeds tawi-
li ministrowi dotychczaso-
we doświadczenia z działań 

transgranicznych. Zaprezento-
wali także ustalenia i oczeki-
wania co do podziału środków 
w nowej perspektywie akce-
syjnej. M.in. na działania na 
pograniczu polsko-czeskim 
zostało przeznaczone 18,5 
mln zł. (UGJ)
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Z prac poselskich

Ukraińcy nie ZosTali sami
W liczne działania pomocowe 
na rzecz uchodźców z Ukra-
iny zaangażował się poseł 
Przemysław Koperski, ape-
lując jednocześnie o potrzebę 
znacznie szerszego systemo-
wego wsparcia.

– To czarny dzień w nowo-
żytnej historii Europy. Z taką 
sytuacją nie zetknęliśmy się 
od kilkudziesięciu lat. Chcia-
łem podziękować wszystkim 
samorządom w Polsce, któ-
re w sposób gremialny za-
deklarowały wsparcie dla 
uchodźców z Ukrainy, a tak-
że Polakom udzielającym po-
mocy naszym przyjaciołom, 
dla których nasz kraj staje się 
dziś drugim domem – oznaj-
mił z sejmowej mównicy po-
seł Przemysław Koperski 
kilka godzin po rozpoczęciu 
rosyjskiej inwazji.

Niemal błyskawicznie, 
przy współpracy ze Stowarzy-
szeniem Spójnik, rozpoczęła 
się zainicjowana także przez 
bielskiego posła zbiórka naj-
potrzebniejszych rzeczy. Do 
biura poselskiego przy ulicy 
Nadbrzeżnej w Bielsku-Białej 
trafiły m.in. środki medycz-

ne, ubrania dla kobiet i dzie-
ci, zabawki, wózki, żywność 
długoterminowa, woda, ple-
caki, koce i śpiwory, latarki 
czy wreszcie środki czysto-
ści i higieny osobistej. Cały 
załadunek zapakowano do 
busa, dary przewiezione zo-
stały następnie do miejsca 
docelowego jako wsparcie 
dla Ukraińców. – Nikogo do 
takiej pomocy nie trzeba było 
tak naprawdę specjalnie nama-
wiać. W poczuciu, że tak wła-
śnie należy postąpić, zupełnie 
bezinteresownie i z ogromnym 
zaangażowaniem, również po-

święcając swój czas i pienią-
dze, wolontariusze udzielili 
bardzo ważnego wsparcia – 
wyjaśnia poseł Lewicy.

Przemysław Koperski 
uczestniczył już w marcu 
w spotkaniu Polsko-Włoskiej 
Grupy Parlamentarnej. Ze 
środowiskiem biznesowym, 
skupionym wokół Włoskiej 
Izby Handlowo-Przemysło-
wej w Polsce, rozmawiano 
o wspólnej pomocy uchodź-
com na terenie naszego kra-
ju. Włosi od pierwszego dnia 
wojny zaangażowali się w po-
moc humanitarną na wschodzie 

Polski, kolejny krok to właśnie 
nawiązanie ścisłej współpracy 
z samorządami organizującymi 
dalsze wsparcie.

Poseł podjął przy tej oka-
zji rozmowy o praktycznym 
wymiarze współpracy lokal-
nych samorządów z włoskimi 
firmami, których na terenie 
województwa śląskiego, a w 
szczególności w Bielsku-Bia-
łej, Tychach, Żywcu, Cieszy-
nie, Pszczynie czy pobliskich 
miejscowościach, nie brakuje. 
– Przekaz najistotniejszy jest 
taki, że przedsiębiorcy zadekla-
rowali daleko idące wsparcie 
humanitarne, zatrudnieniowe 
i edukacyjne w tym zakresie. 
Działania pomocowe zostaną 
dokładnie opracowane, a na-
stępnie sukcesywnie wdrażane 
– podkreśla Koperski.

Dodaje, że kluczowe zna-
czenie, aby pomoc uchodź-
com przybrała w długofalowej 
perspektywie szerokiego wy-
miaru, ma odpowiednia jej or-
ganizacja po stronie rządowej. 
Częściowo problemy rozwią-
zuje przyjęta przez parlament 
ustawa o pomocy obywatelom 
Ukrainy. Reguluje ona takie 
kwestie, jak prawo do pracy, 
legalność pobytu na okres 18 
miesięcy, nadanie numeru 
PESEL, jednorazowe świad-

czenie w kwocie 300 zł, do-
stęp do świadczeń rodzinnych 
i wychowawczych czy moż-
liwość realizacji obowiązku 
edukacji w polskich szkołach. 
Co więcej, osobie fizycznej 
i podmiotowi gospodarczemu 
prowadzącemu gospodarstwo 
domowe, a zapewniającym 
zakwaterowanie i wyżywienie 
uchodźcom z Ukrainy, przysłu-
guje świadczenie w wysoko-
ści 40 zł dziennie na podstawie 
umowy zawartej z gminą na 
okres nie dłuższy niż 60 dni.

Poseł rozesłał zarazem 
pisma do samorządowców 
z zapytaniem, czy w kontek-
ście lokalnym działania rządu 
są wystarczające. – Wolon-
tariusze są w dużej mierze 
wspierani przez organizacje 
pozarządowe i jednostki sa-
morządu terytorialnego. Jed-
nak w obliczu tak olbrzymiej 
migracji pojawiają się coraz 
częściej problemy związane 
z relokacją, formalnościami 
prawnymi oraz organizacją 
logistyczną. Docierają do 
mnie sygnały od środowisk 
bezpośrednio wspierających 
uchodźców o niewystarczają-
cym zaangażowaniu polskiej 
administracji w przedmioto-
wej sprawie – tłumaczy Prze-
mysław Koperski.

Zaapelował ponadto do 
premiera, aby nie zapomnieć 
w tym wyjątkowo trudnym 
okresie o małych i średnich 
przedsiębiorcach. – Nie tak 
dawno wielu z nich odczuło 
skutki pandemii i rozmaitych 
ograniczeń, następnie zostali 
zaskoczeni niejasnymi prze-
pisami Polskiego Ładu, teraz 
i ich również obejmują skut-
ki wojny – mówi bielski po-
seł. Dodaje, że uciekającym 
do naszego kraju Ukraińcom 
zapewniają wyżywienie, noc-
legi czy miejsca pracy. Dla-
tego zaapelował w Sejmie do 
premiera o przedłużenie ter-
minu rozliczeń podatkowych 
za 2021 r. (R)

Z prac poselskich

Z pomocą prZeciw inflacji
Emeryci i renciści, przede 
wszystkim w tej najsłabiej 
uposażonej grupie, otrzy-
mują rządowe wsparcie, 
ułatwiające życie przy wyso-
kiej inflacji.

– W tym roku wypła-
cimy 14. emeryturę, choć 
kilka miesięcy temu nie 
planowaliśmy takich dzia-
łań. Jednak przy wysokiej 
inflacji to świadczenie bę-
dzie mocnym wsparciem 
tej jednej z najbardziej na-
rażonych grup społecznych, 
jaką są emeryci i renciści. 
Dla napiętych budżetów 
emerytów i rencistów kil-
kuprocentowa inflacja może 
być bowiem trudniejsza do 
udźwignięcia niż w przypad-

ku osób czynnych zawodo-
wo – wyjaśnia Stanisław 
Szwed, poseł Prawa i Spra-
wiedliwości, a zarazem wi-
ceminister w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej. Dodaje, że „czternast-
ka” to dodatkowe działanie, 
bowiem już wcześniejsze te-
goroczne zamierzenia rządu 
wobec seniorów miały przy-
nieść realny wzrost ich do-
chodów.

W pierwszej kolejności – 
od początku roku – działają 
reguły Polskiego Ładu, któ-
ry podwyższył kwotę wolną 
od podatku. W efekcie wszy-
scy, którzy otrzymywali eme-
rytury do 2 500 zł, nie płacą 
podatku dochodowego, co 
oznacza dodatkowe ponad 

sto złotych miesięcznie na 
ich kontach.

Drugim ważnym zapla-
nowanym działaniem, któ-
re weszło w życie 1 marca, 
jest  waloryzacja  świad-
czeń, a więc dostosowa-
nie do wskaźnika wzrostu 
wynagrodzeń pracujących 
Polaków w ub.roku, przy 
jednoczesnym uwzględnie-
niu inflacji w 2021 r. Stani-
sław Szwed jako sekretarz 
stanu w Ministerstwie Ro-
dziny i Polityki Społecznej 
niedawno w Sejmie wyja-
śniał szczegóły tegorocznej 
waloryzacji w odpowiedzi na 
zapytania poselskie. – We-
dług obowiązujących dzisiaj 
przeliczników świadczenia 
miały wzrosnąć o 5,7 proc. 
Jako rząd zwiększyliśmy jed-
nak wskaźnik waloryzacji, co 
podwyższyło świadczenia 
o 7 proc. – wyjaśnia. Tym 
samym wzrosła m.in. naj-
niższa emerytura z 1250,88 
zł do 1338,44 zł,  a więc 
o 87,56 zł.

A więc waloryzacja dla 
osoby, która otrzymuje tę 
wspomnianą wcześniej przy-
kładową emeryturę w wyso-

kości 2 500 zł, spowoduje jej 
wzrost o kolejne 175 zł mie-
sięcznie.

Wiceminister podkre-
śla, że wzrost najniższej 
emerytury jest o tyle waż-
ny, bo właśnie do wysoko-
ści marcowych świadczeń 
emerytalnych i rentowych 
dostosowana będzie rów-
nież wysokość 13. emerytu-
ry, która na konta trafi już 
w kwietniu. – Trzynastkę 
jako świadczenie w wyso-
kości najniższej emerytury 
wypłacamy każdej osobie 
uprawnionej do świadczeń – 
dodaje. Koszt tego wsparcia 
seniorów wyniesie 18,4 mld 
zł, w tym 3,4 mld zł stanowi 
koszt obecnej waloryzacji.

Tym samym należy „trzy-
nastkę” potraktować jako 
kolejne ponad sto złotych 
miesięcznie na emeryckim 
koncie. Podobnie będzie tak-
że z 14. emeryturą, której 
wypłatę rząd zapowiada na 
przełom lata i jesieni.

J a k  m ó w i  S t a n i s ł a w 
Szwed,  dokładna kwota 
w tym przypadku nie zosta-
ła jeszcze ustalona, ale za-
sada będzie podobna, jak 

w 2021 r. A więc wysokość 
będzie zależała od indywi-
dualnej sytuacji dochodowej 
emeryta. Wtedy pełną „czter-
nastkę”, a więc w wysokości 
najniższej ówczesnej emery-
tury, wynoszącej w ub.roku 
1250,88 zł, otrzymała zdecy-
dowana większość seniorów, 
tj. ok. 8 mln osób. Z kolei ok. 
1,2 mln – tych najlepiej upo-
sażonych – 14. emeryturę 

otrzymała w wysokości od-
powiednio pomniejszonej.

Toteż również w przy-
padku „czternastki” nale-
ży do przeciętnej emerytury 
w wysokości ok. 2 500 zł 
miesięcznie doliczyć kolejne 
ponad sto złotych. Łącznie 
więc w skali roku wszystkie-
go rodzaju wsparcia emerytur 
i rent dadzą przeciętnie nawet 
ok. 4 tys. zł. (ŁU)

WYDARZEniA

StaniSŁaw SzweD,
wiceminister w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej, 
poseł Prawa i Sprawiedliwości:

Od początku rząd zjednoczonej 
Prawicy wspiera najbardziej 
zagrożone ubóstwem grupy 
społeczne, w tym oczywiście 
seniorów i rencistów. zapo-
wiadaliśmy, że w ten sposób 
patr z ymy na sprawiedliwe 

dzielenie się owocami wzrostu 
naszej gospodarki, jej dobrymi 
wynikami. Dziś, gdy inflacja na 
całym świecie powoduje utratę 
realnych dochodów nas wszyst-
kich, również nie zapominamy o 
tej grupie.
toteż obok zaplanowanych od 
dawna rozwiązań dodajemy 
nowe. w tym więc roku po-
nad 90 procentom emerytów 
świadczenia wzrastają,  bo 
wprowadziliśmy wyższą kwotę 
wolną od podatku. Dodatkowo 
dochodzi obecna waloryzacja 
świadczeń i wypłaty 13. eme-
rytury w kwietniu. a potem, 
już jesienią, w ypłacimy 14. 
emeryturę. to w skali roku daje 
kilka tysięcy złotych w przeli-
czeniu na jednego emeryta czy 
rencistę, które pozwoli godnie 
przeżyć ten trudny dla wszyst-
kich okres.
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PRzeMySŁaw KOPeRSKi,
Poseł na Sejm RP iX kadencji, 
przewodniczący Parlamentar-
nego zespołu antysmogowego. 
zasiada w Komisji ds. Kontroli 
Państwowej, Komisji Ochrony 
Środowiska, wiceprzewodni-
czący Polsko-włoskiej Grupy 
Parlamentarnej. wieloletni sa-
morządowiec. Były radny Sejmi-
ku województwa Śląskiego oraz 
Rady Powiatu w Bielsku-Białej. 
Bielszczanin, rodzinnie związa-
ny z Bystrą Śląską.



NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

w ŻywcU walcZą o podwyŻki plac

pikieTa prZed hUTchinsonem
Pod koniec lutego przed zakładami Hutchin-
son w Żywcu odbyła się pikieta protestacyjna 
zorganizowana przez zakładowe organizacje 
NSZZ „Solidarność”, działające w Hutchin-
son 1 i Hutchinson 2. Kilkaset osób poparło 
w ten sposób spór zbiorowy o wzrost płac.

– W obu zakładach domagamy się podwy-
żek 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, oflagowa-
liśmy zakłady i zorganizowaliśmy manifestację, 
by pokazać pracodawcom, jakie są oczekiwania 
i nastroje wśród ludzi – poinformował w komu-
nikacie Krzysztof Gaj, przewodniczący Komisji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hutchinson 
Żywiec 2.

W pikiecie wzięło udział kilkaset osób – 
obok pracowników obu zakładów Hutchin-
sona z Żywca byli tam związkowcy z innych 
organizacji zakładowych „Solidarności” z tere-
nu Podbeskidzia, a także mocna reprezentacja 
„Solidarności” z zakładu Hutchinson w Łodzi.

Na początku marca odbyły się mediacje 
w zakładzie Hutchinson Żywiec 1. Niestety, 
nie przyniosły one oczekiwanych przez załogę 
efektów. Teraz związkowcy przygotowują się 
do podjęcia dalszych kroków w walce o godziwe 
płace. Z kolei związkowcy z Hutchinson Żywiec 
2 wciąż czekają na rozpoczęcie mediacji. Jed-
no jest pewne: atmosfera w obu zakładach jest 
coraz bardziej napięta.

solidarni Z walcZącą Ukrainą
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” potępia wielkomocarstwową polity-
kę Władimira Putina i bandycki atak wojsk 
rosyjskich na niepodległą Ukrainę.

Żądamy od państw wolnego świata podjęcia 
najdalej idących kroków, które zmuszą Rosję do 
zakończenia agresji i wycofania swych wojsk 
z terytorium Ukrainy. Oczekujemy wprowadze-
nia wszelkich możliwych sankcji ekonomicz-
nych wobec Rosji i jej przywódców. Domagamy 
się wsparcia dla walczącej Ukrainy poprzez po-
moc polityczną, militarną, gospodarczą i hu-
manitarną.

Wyrażamy naszą solidarność z narodem 
ukraińskim, który zbrojnie walczy o wolność 

swej ojczyzny, bezpieczeństwo i pokój dla świa-
towej wspólnoty wolnych państw.

Domagamy się, aby czyny ludobójstwa do-
konywane na obywatelach Ukrainy zostały 
zgłoszone do Międzynarodowego Trybuna-
łu Sprawiedliwości w Hadze celem osądzenia 
i skazania autorów bezprecedensowej napaści 
na niepodległą Ukrainę.

Słowa naszej sympatii i wsparcia kieruje-
my także do Ukraińców mieszkających i pra-
cujących w Polsce, w tym także do ukraińskich 
członków NSZZ „Solidarność”.

Niech żyje wolna, niepodległa Ukraina!

Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” z 28 lutego 2022 roku

Pomagamy uchodźcom
W związku z rosnącymi potrzebami coraz 
liczniejszej rzeszy wojennych uchodźców 
z Ukrainy – odpowiadając na apel Prezy-
dium Komisji Krajowej oraz głosy zakła-
dowych organizacji związkowych – Region 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” rozpoczy-
na akcję bezpośredniej zbiórki pomocy dla 
uchodźców, przeznaczoną głównie dla ponad 
trzystu osób, przede wszystkim kobiet i ma-
łych dzieci, przebywających w związkowych 
ośrodkach w Spale i Jarnołtówku.

Potrzeba tam przede wszystkim:
 środków czystości, higieny osobistej i kosmetyków,
 pampersów,
 bielizny damskiej i dziecięcej oraz ubrań, przede 
wszystkim majtek, skarpet – tylko nowe,
 kapci i klapek,
 chemii gospodarczej,
 kredek, długopisów, zeszytów i bloków,
 latarek,
 zabawek.

Powyższe dary prosimy przekazywać do 
biur podbeskidzkiej „Solidarności” w Biel-
sku-Białej (tel. 33 812 67 90), Cieszynie 
(609 436 566), Oświęcimiu (506 194 984), 
Skoczowie (609 436 566) i Żywcu (603 
769 965) – bezpośrednio lub poprzez za-
kładowe organizacje związkowe w godzi-
nach pracy poszczególnych biur lub po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnie-
niu terminu.

Środki pieniężne prosimy przekazywać 
bezpośrednio na specjalne konto, utworzone 
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”:
05 1020 1811 0000 0902 0138 8693 
z dopiskiem „Solidarność z Ukrainą”.

Bądźmy solidarni z potrzebującymi, z tymi, 
którzy cierpią z powodu rosyjskiej agresji, 
i tymi, którzy walczą niepodległość Ukrainy 
i o wolność całej Europy.

w bielskich placówkach kUlTUry

proTesT Trwa
Od wielu tygodni „Solidarność”, działają-
ca w bielskich placówkach kultury: Teatrze 
Polskim, Teatrze Lalek Banialuka i Książni-
cy 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.

W połowie lutego związkowcy postanowili 
połączyć swe siły i powołali wspólny sztab pro-
testacyjno-strajkowy, w którego skład weszli 
przewodniczący Komisji Zakładowych NSZZ 
„Solidarność” wszystkich trzech placówek oraz 
przedstawiciele Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność”. Na budynkach wszyst-
kich trzech instytucji lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie pojawiły się transparenty, informu-
jące o rozpoczętej akcji protestacyjnej. Później 
w każdej z tych placówek odbyły się rozmowy 
związkowców z pracodawcami. Padły pewne 
wstępne propozycje, które są obecnie analizo-
wane przez związkowców. Na pewno sprawa 
podwyżek – a dokładnie przesunięć w budże-
cie Miasta, by zapewnić środki na zwiększenie 
płac – będzie rozpatrywana na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej Bielska-Białej.

– Wszystkie te placówki podlegają gminie 
Bielsko-Biała, więc to w budżecie Miasta mu-
szą się znaleźć środki na realizację słusznych 
żądań związkowców. Już najwyższy czas roz-
wiązać ten problem, bo sytuacja jest bardzo 
napięta. Płace w tych placówkach są katastro-
falnie niskie, najczęściej oscylujące w pobliżu 
płacy minimalnej – mówi wiceprzewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Andrzej Mady-
da, który wszedł w skład wspomnianego sztabu 
protestacyjno-strajkowego.

Dodajmy jeszcze, że spór płacowy odżył 
także w kolejnej miejskiej placówce – Biel-
sko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
W połowie marca podpisano tam protokół roz-
bieżności, a budynki obiektów należących do 
BBOSiR zostały oflagowane.

Hutchinson 1 i 2 w Żywcu produkuje przewody układów paliwowych, systemów chłodzenia i innych prze-
wodów tzw. transferu płynów dla przemysłu motoryzacyjnego. w obydwóch zakładach pracuje blisko 2700 
pracowników. Uzwiązkowienie w Hutchinson 1 wynosi ponad 550 członków, w Hutchinson 2 ponad 300 osób.



podsUmowanie kUraToryjnego projekTU

13 grUdnia 1981 — pamięTamy!

Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 
mówią kamienie. 13 grudnia 1981 – pamięta-
my!” był realizowany w okresie od sierpnia do 
grudnia 2021 roku. Organizatorami projektu byli 
Śląskie Kuratorium Oświaty oraz Śląskie Cen-
trum Wolności i Solidarności we współpracy 
m.in. z katowickim Oddziałem IPN oraz „Soli-
darnością” regionów Podbeskidzie, Śląsko–Dą-
browskiego i Częstochowskiego. Ze względu na 
pandemię podsumowanie tego projektu odbyło 
się dopiero w marcu 2022 roku.

Celem projektu było przygotowanie dzieci 
i młodzieży do świadomego przeżywania 40. 
rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojen-
nego oraz przybliżenie historii „Solidarności”. Do 
projektu zgłoszono 1026 szkół, w tym 164 z tere-
nu Podbeskidzia. Dla 1004 szkół przygotowano 
certyfikaty za zrealizowane w ramach projektu 
zadania. Stronę internetową www.pamiec81.pl 
do 15 marca 2022 r. odwiedziło 57 417 osób. 
W ramach projektu uczniowie przygotowali po-
dziękowania dla bohaterów stanu wojennego.  
Wykonano 600 wpinek metalowych z logo pro-
jektu. Trzy regiony NSZZ „Solidarność” wydały 
okolicznościowe kalendarze dla szkół.

W 1004 szkołach przeprowadzono lekcje hi-
storii, wyświetlono film „Nie zabierajcie mamy”, 
przygotowano szkolne miejsca patriotyczno-hi-
storyczne. Uczniowie przygotowali 59 notacji 
świadków wydarzeń. W 259 szkołach zaprezen-
towano wystawę mobilną związaną tematycz-
nie z historią Solidarności. 3262 uczniów wzięło 
udział w pięciu konkursach wojewódzkich, a we 
wszystkich działaniach edukacyjnych bezpośred-
nio uczestniczyło ponad 107 tys. uczniów.

W ośmiu wykładach i konferencjach wzięło 
udział 2229 nauczycieli. Swoje wspomnienia 
przedstawiło 15 świadków wydarzeń stanu wo-
jennego. Zorganizowane w ramach tego projektu 
uroczyste obchody 40. rocznicy wprowadzenia 

stanu wojennego odbyły się m.in. 10 grudnia 
2021 r. w Rajczy, gdzie upamiętniono 40. rocz-
nicę wprowadzenia stanu wojennego oraz po-
święcenia sztandaru miejscowej „Solidarności”, 
które miało miejsce także 13 grudnia 1981 r.

Podsumowanie podbeskidzkiej części pro-
jektu odbyło się 11 marca 2022 r. w Zespole 
Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 
w Bielsku-Białej. – Dziękuję dyrektorom szkół, 
nauczycielom i uczniom za pozytywny odzew 
i za zaangażowanie w realizację poszczególnych 
zadań tego projektu. Wasz odzew przeszedł na-
sze najśmielsze oczekiwania – mówiła podczas 
bielskiej uroczystości śląska kurator oświaty Ur-
szula Bauer, dziękując także partnerom projektu, 
w tym władzom podbeskidzkiej „Solidarności”.

W trakcie spotkania przekazała nagrody 
uczniom, którzy zwyciężyli w poszczególnych 
konkursach, a także certyfikaty udziału w pro-
jekcie dyrekcjom i nauczycielom prowadzącym. 
Wzruszającym momentem uroczystości było 
przekazanie przez młodzież dawnym działa-
czom „Solidarności” i opozycjonistom odręcz-
nie wykonanych podziękowań za ich działalność 
i świadectwo życia. „Wzięliście na swoje barki 
odpowiedzialność za Ojczyznę, podjęliście walkę 
z tyranią, z kłamstwem, z nienawiścią i zwyczajną 
podłością. Sprostaliście wielkiej próbie chroniąc 
ideały Solidarności i prawdę o stanie wojennym 
w swoich sercach przez 40 lat. Dziś przekazujecie 
młodemu pokoleniu swoje doświadczenia, wielkie 
dziedzictwo, za które składamy Wam wyrazy naj-
wyższego szacunku i uznania” – napisali ucznio-
wie w swych podziękowaniach.

Bielską uroczystość zakończył program ar-
tystyczny przygotowany przez uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły 
w Łodygowicach.

Fotorelacje z uroczystości zostały zamiesz-
czone na stronie www.pamiec81.pl. 

„Solidarność Podbeskidzia” nr 3 (482) z 18 marca 2022 r. – comiesięczny dodatek związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” 43-300 Bielsko-Biała ul. Adama Asnyka 19;  tel. 33 812 67 90, e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl. Więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

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

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

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

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

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

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

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

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21

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

Skoczów, ul. Bielska 18

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

Sucha Beskidzka

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

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56

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

skonTakTUj się Z nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy 
proszone są o kontakt z zarządem Regionu Podbeskidzie nSzz „Solidarność” lub jego terenowymi oddziałami. 

UniewaŻnianie orZecZeń sądów oraZ kolegiów ds. wykrocZeń

waŻne dla represjonowanych w prl
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Na-
rodowej informuje, że prowadzi działania 
prawne, mające na celu stwierdzenie nie-
ważności orzeczeń sądów oraz kolegiów 
ds. wykroczeń, które zapadły wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego w la-
tach 1944-1989. Podstawę do takiego działa-
nia dają przepisy ustawy z 23 lutego 1991 r. 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działal-
ność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego (Dz. U. z 2021, poz. 1693, t.j.). 
Stwierdzenie nieważności wymienionych 
orzecznictw daje podstawę, by pokrzyw-
dzeni ubiegali się o odszkodowania.

Wszelkie działania prokuratora IPN, zmie-
rzające do stwierdzenia nieważności orzeczeń 
sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń z okresu 
stanu wojennego, są prowadzone z urzędu i nie 
wiążą się z jakimikolwiek kosztami ponoszony-
mi przez osoby pokrzywdzone. Prosimy osoby 
represjonowane w PRL o kierowanie do proku-
ratorów wniosków o podjęcie działań zmierza-
jących do unieważnienia wyroków sądów lub 
orzeczeń kolegiów ds. wykroczeń.

Przypomnieć należy, że zgodnie z ustawą 
z 23 lutego 1991 r. uznaje się za nieważne orze-
czenia wydane przez polskie organy ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy 
pozasądowe w okresie od 1 stycznia 1944 roku 
do 31 grudnia 1989 roku, jeśli czyn zarzuco-
ny lub przypisany danej osobie był związany 
z jej działalnością na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano 
z powodu takiej działalności, jak również, gdy 
orzeczenie zostało wydane za opór przeciwko 
kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym do-
stawom.

Wskazany akt prawny stanowi ponadto, iż 
stwierdzenie nieważności orzeczenia uznaje się 
za równoznaczne z uniewinnieniem osoby, któ-
rej owo orzeczenie dotyczyło, stąd przysługują 
jej uprawnienia do żądania odszkodowania za 
poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę.

Opisane wyżej działania prokuratora nie 
wiążą się z jakimikolwiek kosztami ponoszo-

nymi przez osoby pokrzywdzone. Wyraźnie to 
podkreślamy, bowiem docierają do prokurato-
rów IPN informacje, że osoby pokrzywdzone, 
dochodząc swoich praw w celu uzyskania nie-
ważności wyroku zapadłego za działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, 
korzystając z pośrednictwa kancelarii praw-
nych, ponoszą koszty finansowe.

Raz jeszcze przypominamy – wszelkie dzia-
łania prokuratora na rzecz osób pokrzywdzo-
nych prowadzone są z urzędu (dla tych osób 
są bezpłatne).

Prokurator prowadzi swoje działania 
z urzędu bądź na wniosek osoby, która zosta-
ła skazana za działalność o charakterze nie-
podległościowym, a w przypadku jej śmierci 
na wniosek osób dlań najbliższych. Przy czym 
wniosek kierowany do prokuratora nie musi od-
powiadać szczególnym warunkom formalnym. 
Wystarczy, że zostanie dostarczony w formie 
pisemnej i będzie wskazywać orzeczenie, co do 
którego mogą zachodzić przesłanki do stwier-
dzenia nieważności na podstawie przepisów 
przywołanej wyżej ustawy.

Osoby pokrzywdzone wydanymi w tych 
sprawach orzeczeniami sądów oraz kolegiów 
ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze 
stwierdzenia ich nieważności, proszone są 
o kontakt z Komisją Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu i przesyłanie wnio-
sków na adres: pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 
Warszawa, tel. 22 530 86 56, 22 530 86 33, 
fax 22 530 90 87, mail: glowna.komisja@ipn.
gov.pl.
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medycZne TransporTy
Kilka busów, załadowanych środkami opatrunkowymi, medykamentami i innymi przedmiotami,  

trafiło z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego na Ukrainę. To efekt współpracy jednostek pogotowia  

z całej Polski oraz z Finlandii i Niemiec.

Tuż po wybuchu wojny 
na Ukrainie z prośbą o po-
moc do bielskiego pogotowia 
zgłosili się ratownicy medycz-
ni z Iwano-Frankowska. Nie 
był to przypadek, Ukraińcy 
dwa lata temu zajęli 3. miejsce 
w Zimowych Mistrzostwach 
w Ratownictwie Medycznym, 
organizowanych w powiecie 
bielskim. Wiadomość za-
mieszczona w mediach spo-
łecznościowych poruszyła 
także ratowników z Finlandii 
i Niemiec. Ci pierwsi przysła-
li tira wypełnionego nosza-
mi wojskowymi, termosami, 
środkami do dezynfekcji, far-
tuchami dla medyków, opa-
trunkami i gazami. Niemcy, 
oprócz sprzętów medycznych, 
przekazali także żywność oraz 
śpiwory i karimaty.

– Udało się zebrać sporo 
środków, które trafiły rów-
nież do Kicmania w powiecie 
partnerskim powiatu bielskie-
go oraz do sierocińca ewaku-
owanego z Kijowa. Dzieci są 
aktualnie w dwóch miejscach, 
m.in. w Haliczu. Zorganizo-

waliśmy transport na grani-
cę w Krościenku, skąd towar 
odebrali już Ukraińcy – mówi 
Wojciech Waligóra, dyrektor 
Bielskiego Pogotowia Ratun-
kowego.

To nie koniec udzielania 
pomocy. Został przygotowany 
kolejny transport, jeszcze je-
den tir z darami trafił do biel-
skiego pogotowia z Niemiec, 
Finowie także zapowiadają 
dalsze wsparcie.

Tymczasem do Kicma-
nia dotarły transporty z po-
wiatu bielskiego. Partnerzy 
z Ukrainy podziękowali za 
wsparcie w czasie wojny. – 
To już drugi raz w tym ty-
godniu, kiedy nasi partnerzy 
z Polski: Bielskie Pogotowie 
Ratunkowe i Powiat Biel-
ski udzielają nam pomocy 
humanitarnej – napisali na 
swoim profilu facebooko-
wym.

Kicmań leży na terenie 
partnerskiego powiatu czer-
niowieckiego w południowo-
-zachodniej części Ukrainy. 
Dotarły tam już dwa konwo-
je ze środkami medycznymi, 
które zebrało i zawiozło na 
granicę Bielskie Pogotowie 
Ratunkowe. W drugim trans-
porcie przekazano środki opa-
trunkowe i apteczki. Jak mówi 
Stefan Urbańczyk, ratownik 
medyczny z Bielskiego Pogo-

towia Ratunkowego, który był 
na polsko-ukraińskiej granicy, 
wśród darów znalazły się m.in. 
opatrunki hemostatyczne, któ-
re służą do hamowania dużych 
krwotoków, zagrażających ży-
ciu. Przekazane na Ukrainę 

przedmioty nie pochodziły 
z magazynu bielskiego pogo-
towia. – Wszystko to dary od 
firm, przedsiębiorców i miesz-
kańców naszego regionu, a tak-
że z Niemiec – mówi Stefan 
Urbańczyk. (MF)

poWiAt biElski

anDRzeJ PŁOnKa,
starosta bielski:

zbieramy i przekazujemy to, co 
mamy, dzielimy się, bo widzimy, 
że taka jest potrzeba. Przy tej 
okazji widać też, jak ważna jest 
integracja, bo naszych partnerów 
z Ukrainy znamy osobiście, zwłasz-
cza z okręgu Kicmania, z którym od 
lat współpracujemy.
to mobilizuje. 20 lat temu pod-
pisaliśmy porozumienie o współ-
pracy i od tego czasu wyglądało to 

wzorowo. zawiązały się kontakty 
m.in. między ratownikami me-
dycznymi. Ukraińcy przyjeżdżali 
do nas na zawody organizowane 
przez bielskie pogotowie. teraz 
poprosili o pomoc i tą pomoc 
otrzymują.
Jestem pod wrażeniem, jak wielu 
z nas angażuje się do różnego ro-
dzaju wsparcia ludziom, których 
nie zna i których pewnie nigdy oso-
biście nie pozna. zbierajmy siły, bo 
jeszcze długo będą nam potrzebne, 
aby udzielać skutecznej pomocy.
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Szpital w Kicmaniu otrzymał część pomocy medycznej zebranej przez służby medyczne w powiecie bielskim.
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Przygotowanie transportu medycznego dla Ukrainy.

węglowa do moderniZacji
Odcinek ulicy Węglowej w Czecho-
wicach-Dziedzicach zostanie prze-
budowany.

Powiat Bielski otrzymał dofinanso-
wanie na przebudowę drogi z Czecho-
wic-Dziedzic do Kaniowa z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. To 50 proc. 
szacowanych kosztów, czyli 1,8 mln zł. 
Chodzi o odcinek ul. Węglowej o dłu-
gości 0,5 km od skrzyżowania z ul. 
Traugutta do przejazdu kolejowego. 
W ramach inwestycji wykonana zo-
stanie kompleksowa przebudowa tej 
trasy, od wymiany podbudowy, ujed-
nolicenia szerokości jezdni, po nową 
nawierzchnię. Roboty obejmą również 
przebudowę chodników, wymianę ele-
mentów odwodnienia oraz elementów 
oznakowania oraz wykonanie nowego 
trwałego oznakowania poziomego.

Na drugim miejscu listy rezer-
wowej znalazła się przebudowa ul. 

Oświęcimskiej w Dankowicach. To 
droga powiatowa Czechowice-Be-
stwina-Dankowice-Jawiszowice. 
W tym przypadku Powiat wnioskuje 
o prawie 5 mln zł. – Mieszkańcy gmi-
ny Wilamowice od dawna zabiegają 
o remont tej trasy. Mamy ją na drugim 
miejscu listy rezerwowej. Liczę więc, 
że środki na jej realizację także otrzy-
mamy, tyle że nieco później – mówi 
starosta bielski Andrzej Płonka.

Łącznie Powiat z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma 
w tym roku 4,37 mln zł dofinanso-
wania na trzy inwestycje drogowe. 
Oprócz wspomnianej ul. Węglowej, 
w trakcie prac są modernizacje drogi 
powiatowej Rudzica-Międzyrzecze 
Dolne-Międzyrzecze Górne (ul. Ru-
dzicka) oraz przebudowa ciągu dróg 
w Dankowicach i Starej Wsi (ul. Dol-
na). Środki na nie przyznano jeszcze 
w ub. roku. (MF)

pomoc dla wschodU
O pomocy f inansowej dla 
wschodnich powiatów rozma-
wiano podczas niedawnego Kon-
wentu Powiatów Województwa 
Śląskiego. Był to też jeden z głów-
nych tematów niedawnego Kon-
wentu Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Bielskiego.

Starosta Andrzej Płonka, za-
razem prezes Związku Powiatów 
Polskich, praktycznie codziennie 
spotyka się w formule on-line z sa-
morządowcami. Głównym tematem 
jest pomoc uciekinierom z Ukrainy. 
– W naszym Związku zrzeszonych 
jest ponad 300 powiatów, w tym te 
przy granicy z Ukrainą. Tam jest 
już inny świat. Wielu uciekających 
przed wojną nie chce jechać dalej, 
bo wierzą, że wkrótce będą mogli 
wrócić do domów – mówi starosta.

Związek Powiatów Polskich na 
bieżąco monitoruje sytuację zwią-
zaną z uchodźcami, od razu wysto-
sował apel o wsparcie najbardziej 
obciążonych samorządów. – Po-
wiaty przygraniczne pomagają 
osobom, które po długiej podróży 
przekraczają granicę. Mają dla nich 
kanapki, herbatę czy kawę, ciepły 
posiłek. Nie ma sensu wozić tego 
od nas. Chodzi o to, żeby wszystko 
było świeże, a więc przygotowywa-
ne na miejscu – wyjaśnia starosta 

Andrzej Płonka. W związku z tym 
lepiej udzielać tym samorządom 
wsparcia finansowego.

Na spotkaniu z wójtami i bur-
mistrzami gmin powiatu bielskie-
go podkreślano, jak ważne jest, by 
prowadzić bazę uchodźców przyj-
mowanych na naszym terenie. Za-
rządzanie kryzysowe bielskiego 
starostwa uruchomiło magazyn 
w OSP Wilkowice. Jest on zapeł-
niany przy współpracy z gminami 
całego powiatu. Wszystkie dary, 
które do niego trafią, pojadą do 
wojewódzkiego magazynu w Lu-
blińcu, a stamtąd na Ukrainę.

Na konwencie poruszano także 
problemy z wykupywaniem leków 
dla uchodźców, którzy nie mają 
prawa do refundacji oraz ewentual-
ne możliwości legalnego ich zatrud-
nienia. Czekano na specjalną ustawę, 
która rozwieje wszelkie wątpliwości 
co do tego, jak ma wyglądać wspar-
cie cudzoziemców uciekających 
przed agresją Rosji. Samorządom 
zależało zwłaszcza na regulacjach 
dotyczących legalizacji pobytu 
Ukraińców w Polsce, zapewniają-
cej im prawo do opieki medycznej 
i społecznej czy umożliwiające im 
zatrudnienie. (MF)Przebudowa ul. węglowej w Czechowicach-Dziedzicach planowana była od dawna.
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Starosta andrzej Płonka, a zarazem prezes związku Powiatów Polskich, praktycznie 
codziennie prowadzi telekonferencje dotyczące pomocy udzielanej samorządom ze 
wschodniej Polski.
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jem Zdrowo i kolorowo
Zarząd Powiatu w Bielsku-

-Białej zaprasza do udziału 
w II Powiatowym Konkursie 
plastycznym „Jem zdrowo 
i kolorowo”. Celem konkursu 
jest popularyzacja wiedzy na 
temat zdrowego odżywiania 

oraz chorób cywilizacyjnych, 
w szczególności chorób me-
tabolicznych, jak również za-
chęcenie dzieci do spożywania 
warzyw i owoców. Żywienie 
w bezpośredni sposób wpły-
wa na rozwój fizyczny i stan 

zdrowia dziecka. Dlatego tak 
ważne jest popularyzowanie 
wiedzy o żywności oraz jej 
wpływie na zdrowie już u naj-
młodszych dzieci.

Konkurs skierowany jest do 
dzieci w wieku 5-6 lat, uczęsz-

czających do przedszkoli funk-
cjonujących na terenie gmin 
powiatu bielskiego.

Regulamin udziału w kon-
kursie jest dostępny na stronie 
powiatu: www.powiat.biel-
sko.pl w zakładce „zdrowie” 
w dziale „promocja i edukacja 
zdrowotna”. Prace należy na-
desłać do 29 kwietnia. (aM)

MiCHaŁ MaRKiel,
maszer z wilamowic

zdobył brązowy medal Mi-
strzostw Świata w zawodach 
psich zaprzęgów.

Mieszkaniec Wilamo-
wic Michał Markiel zdobył 
brązowy medal na Mistrzo-
stwach Świata WSA Sprint 
& Mid-distance rozgrywa-
nych od 10 do 12 marca 
w szwedzkim Östersund.

Rywalizacja w różnych 
klasach odbywała się przez 
trzy dni, Michał Markiel 
startował w klasie z 8 psa-
mi rasy syberian husky. Od 
pierwszego dnia zajmował 
3. pozycję, zwiększając 

w kolejnych dniach prze-
wagę nad pozostałymi ry-
walami, ustępując jedynie 
Angelice Merkel z Niemiec 
oraz Roderickowi Glastrze 
z Holandii.

Warto dodać, że złoty 
medal dla Polski w klasie 
wyścigów z 6 psami wy-
walczył Mikołaj Włodarczyk 
z Myślenic.

Michał Markiel oraz 
Aleksandra Pieron z Wi-
lamowic od lat związani 
są z psami rasy syberian 
husky, posiadają hodowle 
o nazwie S’friza, która na-
zwą nawiązuje do języka 
wilamowskiego (S’friza – 
mróz). (MJ)

kadry

własny klUb seniorów
Finiszuje rewitalizacja 
budynku „Trzydziestki” 
w centrum Jaworza. Swo-
je miejsce znajdują w nim 
również seniorzy, którzy 
uczestniczyć będą w zaję-
ciach Klubu Seniora.

Klub funkcjonował będzie 
w Jaworzu w ramach Cen-
trum Usług Społecznościo-
wych, a więc specjalnego 
miejsca, w które przekształ-
cony zostanie wyremontowa-
ny budynek „Trzydziestki”. 
Jego uczestnicy, a będą nimi 

seniorzy z gminy Jaworze, 
skorzystają z różnych cieka-
wych form spędzania wolne-
go czasu. Przewidziano dla 
nich spotkania z psycholo-
giem, dietetykiem czy praw-
nikiem.

Klub zakłada także reali-
zację zajęć informatycznych 
oraz szerokie spektrum ak-
tywności o charakterze rekre-
acyjnym i kulturalnym. Oferta 
obejmuje warsztaty z modelo-
wania, malowania i rękodziel-
nictwa, warsztaty taneczne, 
muzyczno-wokalne, fotogra-

ficzne i filmowe, rozmaite 
gry i zabawy, czytelnictwo, 
kolekcjonerstwo, turnieje czy 
spotkania. Okazją do poprawy 
kondycji fizycznej będą m.in. 
zajęcia nordic walking, a do 
dodatkowej integracji osób 
starszych przyczynią się co-
miesięczne wyjścia do kina 
i teatru.

– Nasi seniorzy są aktywni 
i w taki właśnie sposób chcą 
spędzać czas w gronie swoich 
rówieśników – przyznaje wi-
cewójt Anna Skotnicka-Nędz-
ka. Dodaje, że dobrym tego 

przykładem jest Jaworzański 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
który od lat z powodzeniem 
angażuje liczne grono senio-
rów. Spora grupa słuchaczy 
będzie zresztą zaangażowana 
w działalność nowego Klu-
bu Seniora.

Inicjatywa z myślą o se-
niorach, istotnie zwiększają-
ca dostępność i jakość usług 
społecznych, rozpoczęła się 
już przeprowadzonym nabo-
rem. W kwietniu Klub zo-
stanie uruchomiony. Cały 
projekt współfinansowany 
jest ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego, 
budżetu państwa oraz środ-
ków własnych Gminy Jawo-
rze jako beneficjenta. Klub 
funkcjonował będzie w swo-
jej pierwszej edycji do 30 
czerwca 2023 r.

W budynku przy ulicy 
Zdrojowej Klub Seniora nie 
będzie osamotniony. „Trzy-
dziestka” tętnić będzie życiem 
także dlatego, że przeniesie 
się tu Ośrodek Promocji Gmi-
ny. Sam obiekt po rewitaliza-
cji zachowa swój zabytkowy 
charakter, aktualnie trwają 
w nim prace przygotowaw-
cze, które dotyczą zarówno 
wyposażenia poszczególnych 
pomieszczeń, jak i zagospo-
darowania terenu wokół. (Ma)

sala odnowiona
Stary parkiet w sali gim-
nastycznej zastąpiła no-
woczesna podłoga, szatnie 
i sanitariaty zyskały nowy 
wygląd. Zakończyła się mo-
dernizacja części sportowej 
LO w Czechowicach-Dzie-
dzicach.

Lekcje wf. będą też bardziej 
urozmaicone, tym bardziej, 
że niedawno przy placówce 
zamontowano siłownię ze-
wnętrzną. W ramach inwe-
stycji zmodernizowano salę 
gimnastyczną z zapleczem, 
a przy okazji wyremontowa-
no świetlicę, która znajduje się 
tuż przy sali. I tu ciekawost-
ka – świetlicę zaprojektowała 
mama jednej z uczennic. Wy-
mieniono wszystkie instalacje: 
centralnego ogrzewania, wod-
no-kanalizacyjną i elektryczną. 
W sali gimnastycznej tradycyj-
ne grzejniki zastąpiono pane-

lami konwekcyjnymi, które 
zamontowano na suficie. Koszt 
prac wyniósł ponad 1 mln zł.

Jak mówi nauczyciel wy-
chowania fizycznego i edukacji 
Leszek Bobrowski, dobrze, że 
trzecioklasiści, którzy wkrótce 
skończą edukację, mają okazję 
ćwiczyć w nowych warunkach. 
– Oni od nas odejdą, ale myślę, 

że będzie to dobra reklama na-
szej szkoły – mówi nauczyciel. 
Dodaje, że w wyniku pandemii 
i ograniczeń spowodowanych 
remontem widać obniżenie 
sprawności uczniów, będzie 
więc nad czym pracować.

Warto dodać, że przy 
dwóch powiatowych szkołach, 
liceum oraz Zespole Szkół 
Technicznych i Licealnych 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach, zamontowano siłownie 

zewnętrzne. Każda składa się 
z 6 urządzeń, na których w tym 
samym czasie może ćwiczyć 
12 osób. – To ciekawa alter-
natywa na lekcję wychowania 
fizycznego, kiedy tylko zro-
bi się cieplej. Mamy pomysł, 
aby dokładać kolejne stacje 
w miarę możliwości finanso-
wych – mówi Dorota Nikiel 
z Zarządu Powiatu, odpowie-
dzialna za oświatę.

W czechowickim liceum 
dbają nie tylko o ciało, ale też 
i o duszę. Gruntowny remont 
przeszła biblioteka szkolna, 
do której ostatnio dokupiono 
książki za 15 tys. zł. Zakupy 
były możliwe dzięki pozyska-
niu ministerialnej dotacji.

Przypomnijmy, są plany, 
aby w tym roku ruszyła bu-
dowa sali gimnastycznej przy 
największej szkole powiatu – 
czechowickiej „resortówce” 
przy ul. Traugutta. Trwają sta-
rania o pozyskanie środków 
zewnętrznych na to przedsię-
wzięcie. (MF)

XiV pUchar magUrki

Mimo trudnych warunków 
atmosferycznych w sobotę 
19 lutego przeprowadzono 
XIV edycję Pucharu Magurki 
„Śladami Arcyksiężnej Marii 
Teresy Habsburg” w biegach 
narciarskich na Magurce Wil-
kowickiej. W zawodach udział 
wzięło ok. 80 biegaczy i biega-
czek w różnych przedziałach 
wiekowych. Zwycięsko, po 
najszybszym pokonaniu dy-
stansów przygotowanych dla 
kobiet i mężczyzn, wyszli z ry-
walizacji Martyna Rosiak oraz 
Tomasz Garbień.

Aura nie sprzyjała zawo-
dom, odwilż i silny wiatr 
spowodowały, że polana 
startowa została niemal zu-
pełnie wytopiona. W ostatniej 

chwili trzeba było przełożyć 
miejsce startu i mety, skraca-
jąc trasę. Jednocześnie orga-
nizatorzy dokładali usilnych 
starań, aby trasę odpowiednio 
przygotować. Z tych też po-
wodów z opóźnieniem roz-
począł się bieg dzieci, ale co 
najważniejsze młodzi uczest-
nicy w różnych kategoriach 
wiekowych z dużym zaanga-
żowaniem i satysfakcją poko-
nywali trasę.

Impreza tradycyjnie już 
połączona była z biegowymi 
Mistrzostwami Polski Leka-
rzy, które przeprowadzone 
zostały po raz 25.

Organizatorem był Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Wilkowicach. (UGw)

zmodernizowana sala gimnastyczna przy czechowickim liceum.
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Seniorzy w Jaworzu chętnie się spotykają, a jako że aktywności nie zaprzestali także w czasie pandemii, koncepcja 
utworzenia Klubu Seniora zdaje się całkowicie zasadna.
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gminA bEstWinA

ferie Znów były ciekawe
Pod znakiem wielu rozmaitych aktywności upłynął okres ferii dla dzieci z terenu gminy Bestwina. 

To kolejny raz, gdy czas wolny od zajęć lekcyjnych został młodym mieszkańcom pożytecznie 

zagospodarowany.

Na pierwszy tydzień ferii 
ciekawą ofertę dla dzieci z klas 
1-5 przygotowały Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Muzeum 
Regionalne im. ks. Z. Bubaka. 
Od 14 do 18 lutego odbywały 
się różnorodne warsztaty arty-
styczne, naukowe, techniczne, 
podróżnicze i kulinarne. Które 
aktywności najbardziej przy-
padły do gustu uczestnikom? 
Wiele radości zapewniło kon-
struowanie i programowanie 
robotów z klocków Lego. Za-
interesowanie wzbudziły tak-
że zajęcia pt. „Master Chef” 

i „Owady dla odważnych”, 
a wielką atrakcją stało się kino 
sferyczne rozłożone na sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Kaniowie.

Znany autor powieści i ry-
sownik Zbigniew Masternak 
poprowadził lekcje rysowania 
komiksów. Równie ciekawa 
okazała się wirtualna podróż 
po świecie, a konkretnie do 
Meksyku i na Hawaje. Tra-
dycyjne stryszawskie ptaszki, 
maskotki ze słomy, dzieła ze 
szklanej mozaiki, świece i my-
dełka to rzeczy, jakie można 

było wykonać z powszechnie 
dostępnych materiałów w trak-
cie artystycznych aktywności. 
Z kolei miłośnicy sztuki cyrko-
wej i teatralnej zaznajomili się 
z iluzją, chodzeniem na szczu-
dłach, żonglerką, obejrzeli tak-
że interaktywne przedstawienia 
przygotowane przez teatr lalek 
„Bajka” i teatr „Maska”.

O dobrze spędzony czas 
p rzez  swoich  na jmłod-
szych czytelników zadbała 

już w drugim tygodniu ferii 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Bestwinie wraz z filia-
mi w Kaniowie, Bestwince 
i Janowicach. Prowadzone tu 
warsztaty obejmowały różne 
dziedziny. Przygotowano dla 
dzieci m.in. zabawę w „escape 
room”, umożliwiono tworze-
nie świec woskowych, pod-
kładek pod kubki czy udział 
w szeregu rozwijających 
umiejętności poznawcze qu-

izów i rebusów. Nie zabrakło 
także rysowania komiksów, 
wesołych tańców, wykonywa-
nia bransoletek i drewnianych 
zawieszek, a nawet przyrzą-
dzania smacznych i zdrowych 
posiłków w postaci kanapek 
czy sałatki owocowej.

Dzieci ze szkół podstawo-
wych – ostatecznie było to aż 
87 młodych podopiecznych 
gminnych placówek – pod 
kierunkiem wykwalifikowa-
nej kadry pedagogicznej z Ka-
niowa, Bestwinki i Janowic 
miały natomiast możliwość 
uczestniczenia w zimowisku. 
Pięciodniowy turnus obejmo-
wał przede wszystkim wy-
jazdy, dzięki którym dzieci 
nabierały nowych doświadczeń 
i odkrywały ciekawe miejsca. 
Pożyteczne okazały się filmy 
obejrzane w kinach w Czecho-
wicach-Dziedzicach, podobnie 
jak czas spędzony w sali zabaw 
w Bielsku-Białej czy na zaję-
ciach Wodnej Akademii w Ty-
chach. Uczestnicy półkolonii 
odwiedzili ponadto „Chlebo-
wą Chatę” w Górkach Małych.

Podczas zajęć o charakte-
rze stacjonarnym, dla których 
bazą był Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Bestwince, 
zadbano o rozwój zdolności 
plastycznych, tanecznych czy 
naukowych. Nie zabrakło in-
formacji z zakresu profilaktyki 
antyalkoholowej i antynikoty-
nowej. Warsztaty „Mamo, tato, 
nie pij przy mnie, proszę” po-
zwoliły na zapoznanie się ze 
szkodliwymi skutkami nało-

gów i niekorzystnych zjawisk 
zachodzących w środowisku.

Warto dodać, że i kluby 
sportowe funkcjonujące na te-
renie gminy zadbały o to, aby 
ich podopieczni spędzili feryj-
ny czas aktywnie. Posłużyły 
temu zajęcia, które w głów-
nej mierze rozwijały poprzez 
zabawę zdolności ruchowe 
i współpracy w grupach ró-
wieśniczych. (Sl/ReD)zd
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aRtUR BeniOwSKi,
wójt gminy Bestwina:

wszechstronny rozwój dzieci zo-
stał wskazany jako cel nadrzęd-
ny aktywności zorganizowanych 
w okresie minionych ferii. nie 
pierwszy raz nasze gminne pla-
cówki dobrze zadbały o to, aby 
najmłodsi mieszkańcy gminy 
mogli uczestniczyć w zajęciach 
zróżnicowanych, a dzięki temu 
mających korzystny wpływ na 
rozwój ich osobowości.
Dlatego każdego roku jesteśmy 
w stanie wygospodarować środ-
ki na ferie upływające równie 
pożytecznie. Dzieci nabywały 
nowych umiejętności, rozwijały 
swoje zainteresowania, integro-
wały się też ze swoimi rówieśni-
kami. Jesteśmy przekonani, że 
tego właśnie potrzebowały, by 
już po feriach mogły powrócić 
do swoich szkół zadowolone i 
uśmiechnięte.

seniorZy nagrodZeni
Systematycznie kontynu-
owaną tradycją w gminie 
Bestwina stało się wręczanie 
statuetek „Senior Roku”.

Bestwiński Klub Seniora, 
skupiający w swoich szeregach 
pokaźną liczbę 121 osób, pod-
sumował końcem lutego minio-
ny rok działalności. Okazuje 
się, że pomimo różnych pan-
demicznych trudności nie był 
to czas zmarnowany. Pod prze-
wodnictwem prezesa Jana Ryb-
skiego zorganizowane zostały 

ciekawe wycieczki do Bren-
nej, Sandomierza i na Podlasie, 
poza tym seniorzy brali udział 
w wypoczynku w Dąbkach i za-
bawie andrzejkowej.

Spotkanie seniorów było 
okazją do wręczenia statu-
etek „Senior Roku”, przyzna-
wanych co roku zasłużonym 
osobom z długoletnim stażem 
w Klubie Seniora. Nagrody 
za rok 2021 otrzymali z rąk 
Piotra Kine, kierownika Refe-
ratu Sportu i Promocji, Wan-
da Czernik, Alfreda Dudek, 

Krystyna Kupczak, Danuta 
Ochman i Zdzisław Śpiewak. 
Dla najstarszych członków 
przygotowano okolicznościo-
we paczki, wszystkim obec-
nym przekazano również 
książki „Kalendarium praso-
we gminy Bestwina z przeło-
mu XIX i XX wieku”.

– Nasi seniorzy chcą być 
aktywni i wspólnie przebywać 
ze sobą. Ich zapał jest napraw-
dę godny podziwu. Jako wójta 
cieszy mnie także to, że bar-
dzo angażują się w życie całej 
gminy, służąc swoim bogatym 
doświadczeniem – mówi wójt 
Artur Beniowski, wspierający 
działania Klubu Seniora.

Na dotychczasowych inicja-
tywach seniorzy nie zamierzają 
tymczasem poprzestać. Wśród 
nakreślonych planów wspomi-
nano podczas spotkania m.in. 
o wyprawie do Grecji, wyjaz-
dach do term w Chochołowie 
i Bukowinie Tatrzańskiej, or-
ganizacji Dnia Kobiet czy 
imprezy andrzejkowo-barbór-
kowej. (R)

na piłkarskim podiUm
Drużyny z Bestwinki, Be-
stwiny i Kaniowa zajęły 
kolejno miejsca na podium 
w turnieju trampkarzy, 
którego stawką był Puchar 
Wójta Gminy Bestwina.

Otwarcia zawodów w nie-
dzielę 6 marca dokonał pa-
tronujący rozgrywkom wójt 
Artur Beniowski, życząc 
wszystkim zespołom przy-
byłym do Kaniowa zdrowej 
sportowej rywalizacji w myśl 
zasad fair play. Taka też mia-
ła miejsce w trakcie łącznie 
dziesięciu 20-minutowych 
meczów systemem „każdy 
z każdym”.

Najlepsze wyniki osią-
gnęli ostatecznie trampkarze 
KS Bestwinka, którzy zano-
towali komplet zwycięstw. 
W końcowej klasyfikacji wy-
przedzili mających na koncie 
jedną porażkę rówieśników 
LKS Bestwina oraz LKS 

Przełom Kaniów, ustępują-
cego w halowych potyczkach 
tylko innym ekipom z gminy. 
W turnieju wystąpiły ponad-
to zespoły LKS Orzeł Kozy 
i LKS Sokół Zabrzeg.

Już po rozegraniu spotkań 
nie zabrakło nagród indywi-
dualnych. Tytuł najlepszego 
bramkarza, statuetkę i ręka-

wice otrzymał Konrad Kolec 
z Bestwinki, a króla strzel-
ców ze statuetką i piłką Ni-
kodem Czylok z Kaniowa. 
Ponadto poszczególne dru-
żyny uczestniczące w roz-
grywkach uzyskały trofea, 
a młodzi piłkarze zostali ob-
darowani słodkimi prezenta-
mi. (M)

tradycyjnie już wręczono statuetki „Senior Roku” dla zasłużonych osób w 
działalności bestwińskiego Klubu Seniora.
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Młodzi piłkarze KS Bestwinka wyszli zwycięsko z rozgrywek o Puchar 
wójta Gminy Bestwina.
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więksZa sZkoła w ŚwięTosZówce
Blisko 5,2 mln zł wydała Gmina Jasienica na budowę nowego segmentu oświatowego i stołówki  

w Szkole Podstawowej w Świętoszówce.

Nowy segment liczy 30 
m długości i 11,5 m szeroko-
ści. Ma bezpośrednie wejście 
z zewnątrz, a do głównego 
budynku można przejść dobu-
dowanym łącznikiem na po-
ziomie parteru i I piętra. Na 
parterze są 2 klasy i mała salka 
gimnastyczna, na piętrze trzy 
sale lekcyjne, a wyżej zago-
spodarowane poddasze. Jedno-
cześnie w innej części szkoły 
zbudowano stołówkę i nowo-
czesną kuchnię. Wójt Janusz 
Pierzyna szacuje, że ze szkoły 
korzystają mieszkańcy z obsza-
ru zamieszkanego przez ok. 4 
tys. osób, nie tylko z Święto-
szówki, także Bierów, Łazów, 
ale też Grodźca i części Jasie-
nicy.

Rozbudowa szkoły koszto-
wała 5 180 000 zł i całkowi-
cie została pokryta z budżetu 
Gminy Jasienica. Wójt Janusz 
Pierzyna wraz z wicemini-
strem Stanisławem Szwedem 
i przewodniczącym Rady Gmi-

ny Czesławem Machalicą do-
konał uroczystego otwarcia 
nowej części szkoły. Na po-
czątku uroczystości zaape-
lował o pamięć i łączność 
z mieszkańcami Ukrainy, 
którzy są atakowani, cierpią 

i giną. W podniosłym nastroju 
zebrani przez chwilę ciszy po-
łączyli się z Ukrainą. Następ-
nie uczniowie zaprezentowali 
przedstawienie, przygotowa-
ne specjalne na otwarcie nowej 
części, przypominające historię 
polskiego szkolnictwa i szkoły 
w Świętoszówce.

Podczas otwarcia wójt Ja-
nusz Pierzyna przypomniał, 
że od 24 lat samorządy odpo-
wiadają za wszelkie inwestycje 
oświatowe na swoim terenie. 
I pod tym względem Gmina Ja-
sienica dobrze wywiązuje się 
z tego zadania. Dzieje się tak, 
bo radni ze wszystkich sołectw 
gminnych w zgodzie i wza-
jemnym szacunku podejmują 
decyzje dotyczące kolejnych 
inwestycji. A zwracając się do 
uczniów powiedział: – Zainwe-

stowaliśmy, abyście wy mieli 
właściwe warunki do nauki. 
Teraz wasza rola, aby wyko-
rzystać te możliwości i dobrze 
się uczyć.

Wójt przypomniał też, że to 
kolejna inwestycja oświatowa 
w gminie Jasienica. – Nie da-
łoby się ich zrealizować, gdy-
by nie stworzenie Jasienickiej 
Niskoemisyjnej Strefy Ekono-
micznej, dzięki której ciągle 
pozyskujemy pieniądze na po-
trzebne dla rozwoju całej gmi-
ny inwestycje – mówił. Tylko 
w ub.roku do gminnego bu-
dżetu o wysokości 165 mln zł 
wpłynęło ze sprzedaży działek 
17 mln zł. Porównując, wpły-
wy z podatku od prawie 25 tys. 
ludzi wyniosły 14,5 mln zł, a z 
programów zewnętrznych po-
nad 30 mln zł. (UGJ)

gminA jAsiEnicA

JanUSz PieRzyna,
wójt gminy Jasienica:

zależy nam na tworzeniu dobrych 
warunków do nauki dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy. 
Dlatego poprawiamy zarówno 
istniejące budynki szkolne, jak i 
stawiamy nowe obiekty. Pod tym 
względem Szkoła Podstawowa w 
Świętoszówce nie jest pierwsza, 
wcześniej bowiem powiększyli-
śmy szkołę w Międzyrzeczu Gór-
nym, tam także zbudowaliśmy 
salę gimnastyczną, w tym ostat-
nim przypadku z udziałem dofi-
nansowania, jakie pozyskaliśmy 
ze źródeł rządowych.
w tych dwóch placówkach była 
pilna potrzeba poszerzenia prze-

strzeni o dodatkowe pomiesz-
czenia lekcyjne. Oczywiście, wy-
nika to z wprowadzonej reformy 
oświaty, która spowodowała, że 
w szkołach podstawowych przy-
były dwa dodatkowe roczniki w 
klasach 7 i 8. ale jest też drugi 
ważny powód. w odróżnieniu 
od tendencji ogólnopolskich czy 
europejskich, w naszej gminie 
przybywa mieszkańców, a Świę-
toszówka i sąsiednie sołectwa na-
leżą do jednych z najszybciej pod 
tym względem rozwijających się 
rejonów naszej gminy. Musieliśmy 
szybko podjąć się rozbudowy, aby 
uniknąć wielozmianowej nauki i 
konieczności wracania dzieci do 
domu wieczorami.
z tych samych powodów wkrótce 
będziemy rozbudowywać szko-
ły w iłownicy i wieszczętach, 
następnie w Grodźcu. Cieszy 
to, że choć te wielomilionowe 
inwestycje dotyczą różnych 
części gminy, to jednak zawsze 
wszyscy radni głosują w zgo-
dzie i jednogłośnie, rozumiejąc 
potrzeby wszystkich sołectw. 
Długo dyskutujemy, ale przy 
podejmowaniu decyzji jesteśmy 
jednomyślni, dlatego cała nasza 
gmina się rozwija.

Uczniowie w nowych klasach będą mieli dużo przestrzeni do nauki.

Jedną z sal lekcyjnych adaptowano do potrzeb nowoczesnej pracowni laboratorium Przyszłości.

nowy segment został połączony z istniejącym obiektem szkoły i dopaso-
wany do niego architektonicznie.
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dla sTraŻaków Z Ukrainy
W pełni wyposażony 
wóz strażacki z autono-
micznymi urządzeniami 
ratowniczo-gaśniczymi 
przygotowali strażacy 
ze wszystkich jednostek 
OSP gminy Jasienica dla 
swoich sąsiadów – ukra-
ińskich druhów.

– Przemyśleliśmy wy-
posażenie wozu tak, aby 
było jak najbardziej przy-
datne w warunkach woj-
ny i jednocześnie można 
było z niego korzystać 
także wtedy, gdy wóz zo-
stanie uszkodzony – wyja-
śnia wójt Janusz Pierzyna, 
prezes Gminnego Oddziału 
Związku OSP RP. Gmina 
przekazała na Ukrainę sa-
mochód ratowniczo-gaśni-
czy marki Steyr m.in. ze 

zbiornikiem na 1200 litrów 
wody. Wóz ten był na po-
dziale bojowym w Między-
rzeczu Dolnym. Druhowie 
przeprowadzili gruntowny 
przegląd techniczny, wy-
mieniając wszystkie po-
trzebne oleje i filtry.

– W ostatnich czterech la-
tach pozyskaliśmy dofinan-
sowanie do siedmiu nowych 
wozów bojowych dla na-
szych straży. Możemy więc 
się podzielić tym, co mamy 
na stanie w swoim taborze 
– dodaje wójt. Strażacy eks-

presowo przygotowali wóz 
pod względem technicznym, 
aby wytrzymał trudy w rejo-
nie konfliktu.

Samochód ten wyposażo-
no w motopompę, aby uży-
wać ją w wozie i poza nim. 
W środku jest też agregat 
prądotwórczy, piła do cię-
cia drzewa, łopaty, prądow-
nice, węże pożarnicze W75 
i W52, hełmy, rękawice 
i strażacka odzież specjal-
na używana w czasie ak-
cji, a także torby medyczne 
PSP-R1.

– Dziękuję wszystkim 
jednostkom, że tak spraw-
nie odpowiedziały na apel 
i szybko skompletowały 
wyposażenie – mówi wójt. 
Samochód z dodatkowym 
wyposażeniem został przeka-
zany dla Państwowej Straży 
Pożarnej do dalszego działa-
nia na rzecz pomocy Ukra-
inie. (UGJ)

prZygoTowania do remonTU dróg
Gmina Jasienica wzorem ub.roku 

zamierza dołożyć więcej środków do 
remontów dróg niż pierwotnie zapla-
nowała.

– Sytuacja finansowa Gminy jest 
bardzo dobra, dlatego możemy so-
bie pozwolić na poszerzenie zakresu 
prac przy remontach dróg – wyja-
śnia wójt Janusz Pierzyna. Dodaje, 
że jak co roku drogi przeznaczone 
do remontu wytypowano w samych 
sołectwach przy udziale sołtysów, 
rad sołeckich i mieszkańców. Oka-
zało się, że zadania na sporządzo-
nej liście obejmują remont odcinków 
dróg o łącznej długości 5,5 km, co 
wyceniono na ok. 3,3 mln zł. Tym-
czasem na razie na tegoroczne re-
monty dróg zaplanowano 1,4 mln zł.

Dlatego wójt wzorem 2021 roku 
zamierza zaproponować Radzie 
Gminy Jasienica zwiększenie wy-
datków o 1 mln zł. W ub.roku uda-
ło się wyremontować odcinki dróg 
gminnych o łącznej długości 9,7 km, 

a początkowa zaplanowana kwota 
1,7 mln zł ostatecznie wzrosła do ok. 
3,5 mln zł. – Oprócz dołożenia środ-
ków do remontów dróg z własnego 
budżetu, udało się nam też pozyskać 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrz-
nych – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Takie działania przyspieszają 
poprawę stanu sieci dróg na tere-
nie całej gminy. Wójt przypomina, 
że obecnie remontowane odcinki 
to najczęściej drogi wykonywane 
przed kilkudziesięciu laty w spo-
sób nie zawsze zgodny z zasadami 
budowy. Np. wiele z nich położo-
no na nieustabilizowanym podłożu, 
wskutek tego nawierzchnia szybko 
ulegała uszkodzeniu i zużyciu. Re-
monty przeprowadzane współcześnie 
zawsze w zakresie prac przewidują 
wzmocnienie podłoża na przebudo-
wywanych odcinkach. – Dzięki temu 
teraz po remontach drogi przetrwają 
dużo dłużej – dodaje Janusz Pierzy-
na. (UGJ)

Samochód przeszedł gruntowny przegląd, aby wytrzymał trudy 
działania w warunkach wojny.
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pomagamy Ukrainie
Społeczność Jaworza szybko przyłączyła się  

do zbierania pomocy dla Ukrainy.

Wójt Jaworza Radosław 
Ostałkiewicz podkreśla, że 
to sami mieszkańcy Jawo-
rza, w tym bardzo wielu pra-
cowników Urzędu Gminy, 

zorganizowało się, aby zbie-
rać rzeczy służące pomocy. 
Od razu stworzyli grupę na 
WhatsAppie i wymieniali się 
potrzebnymi informacjami. 

I przede wszystkim rozpo-
częli zbiórkę.

Najpierw w niedzielę 27 lu-
tego w budynku Pod Goruszką, 
potem już każdego dnia przy-
wożono rzeczy do budynku 
przy ul. Zdrojowej 85, przy 
parkingu Urzędu Gminy. Jeśli 
ktoś nie mógł dojechać w go-
dzinach pracy, umawiał się 
z wolontariuszami, aby mogli 
odebrać rzeczy. W pierwszej 
kolejności zbierano środki opa-
trunkowe, środki higieniczne, 
koce, prześcieradła, śpiwo-
ry, ręczniki, pieluchy tetrowe 
i żywność długoterminową. 
Szybko przygotowano trans-
port, który wyruszył na granicę 
polsko-ukraińską, a następnie 
został przejęty przez Czerwony 
Krzyż. Spory zapas podarowa-
nych materiałów medycznych 
przekazano również Bielskie-
mu Pogotowiu Ratunkowe-
mu, który wraz ze wsparciem 
z innych części powiatu spe-
cjalnym transportem wyruszył 
na Ukrainę.

– Na lutowej sesji, już po 
napaści Rosji na Ukrainę, jako 
samorząd Jaworza przyjęliśmy 
rezolucję potępiającą agresję 
i wyrażającą solidarność z na-
rodem ukraińskim. To może 
drobny gest, ale wyraża na-
sze nastawienie do całej sytu-
acji – mówi wójt. Dodaje, że 
udzielanie pomocy cały czas 
trwa, akcję organizuje wiele 
stowarzyszeń i oba działające 

w Jaworzu Kościoły – katolic-
ki i ewangelicki.

Obecnie zmienił się nie-
co rodzaj przyjmowanej po-
mocy, poszukiwane są przede 
wszystkim rzeczy, które będą 
mogli wykorzystać Ukraińcy, 
jacy trafili do Jaworza. Ale 
w dalszym ciągu zbierane są 
lekarstwa i materiały medycz-
ne, żywność o długim terminie 
ważności do spożycia, baterie, 

latarki, powerbanki, walkie-tal-
kie. Do tego doszła żywność dla 
małych dzieci i odzież z dokład-
nym wskazaniem rozmiaru.

Zapotrzebowanie się zmie-
nia, śledząc Facebooka Gmi-
ny Jaworze będzie wiadomo, 
co w danej chwili najbardziej 
jest potrzebne. Punkt zbiórki 
pozostaje taki sam – ul. Zdro-
jowa 85 w godzinach pracy 
Urzędu. (ReD)

gminA jAWoRZE

ferie pełne aTrakcji
Zarówno Ośrodek Promocji 
Gminy, Gminna Biblioteka 
Publiczna, jak i obie szkoły 
podstawowe podczas ferii zi-
mowych zorganizowały zaję-
cia dla dzieci.

W Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jaworzu sze-
reg zajęć zorganizowano na 
podstawie autorskich sce-
nariuszy bibliotekarzy, za-
wierających wspólny wątek 
„Z tajemnicą w tle”. Wszyst-
kie zajęcia przeprowadzone 
były w oparciu o wybrane 
książki detektywistyczne dla 
dzieci, głównie z serii „Biura 
Detektywistycznego Lassego 
i Mai”, „Podręcznik Detekty-
wa” czy „Sherlock Holmes”. 
Przygotowano pięć bloków 
tematycznych: „Tajemnica 
detektywa”, „Tajemnica bi-
blioteki”, „Tajemnice zwie-
rząt”, „Tajemnica wyścigu” 
i „Tajemnica gazety”. Dzie-
ci miały zapewnioną opiekę 
w czasie trwania zimowiska, 
a także częściowe wyżywie-

nie. Łącznie we wszystkich 
zajęciach udział wzięło pra-
wie 70 uczestników.

Z kolei Ośrodek Promo-
cji Gminy Jaworze wspólnie 
z Galerią Sztuki „Na Zdrojo-
wej” zorganizował warsztaty 
artystyczne prowadzone przez 
instruktorów plastycznych. 
Podczas dwutygodniowych 
zajęć uczestnicy zapoznali się 
z różnorakimi technikami, jak 
papieroplastyka, introligator-
stwo, rękodzieło, projektowanie 
ozdób karnawałowych, anima-

cja poklatkowa i decoupage. 
Ogromnym zainteresowaniem 
uczestników cieszył się warsz-
tat papieroplastyki, gdzie dzieci 
wykonały pracę „Sylwestrowa 
noc” z efektem 3D.

W Szkole Podstawowej 
nr 1 zorganizowano zimo-
wisko w formie półkolonii. 
W zajęciach uczestniczyło 50 
uczniów, dzieci otrzymywa-
ły dwudaniowy obiad. Dzie-
ci rozpoczęły ferie zimowe 
od spotkania z policjantami. 
Uczestnicy mogli zobaczyć 

policyjny radiowóz i skon-
frontować swoją wiedzę do-
tyczącą jego wyposażenia. 
W kolejnych dniach korzysta-
li z różnorakich zajęć: sporto-
wo-ruchowych, rekreacyjnych, 
plastycznych, umuzykalniają-
co-tanecznych, kreatywnych, 
przyrodniczych oraz warszta-
tów profilaktycznych.

Preferowaną formą spędza-
nia wolnego czasu był pobyt na 
świeżym powietrzu, co dzięki 
sprzyjającej aurze w pełni się 
udało. Ciekawym elementem 

spotkań w trakcie zimowi-
ska były warsztaty kreatywne 
„Przytul Misia”, podczas któ-
rych uczestnicy tworzyli plu-
szowe zabawki. Empatii uczyły 
się, biorąc udział w warsztatach 
„Bezpieczne dziecko i pies” 
prowadzonych przez instruk-
tora z Bielskiej Szkoły dla Psa.

W zimowisku w Szkole 
Podstawowej nr 2 wzięło udział 
45 dzieci. W jego trakcie prze-
prowadzono zajęcia profilak-
tyczne i rekreacyjno-sportowe. 
Przez cały czas trwania dzieci 

korzystały z różnych warszta-
tów, m.in. lego, capuery i do-
goterapii. Odbywały się także 
zajęcia plastyczne, muzyczne, 
języka angielskiego, kompu-
terowe, sportowe, zajęcia na 
ściance wspinaczkowej oraz 
– gdy tylko pogoda dopisy-
wała – na świeżym powietrzu. 
Ostatniego dnia odbył się bal 
fluo disco, zorganizowano też 
projekcję bajki „Hotel Transyl-
wania 4”. W trakcie zimowiska 
zapewniono dzieciom częścio-
we wyżywienie. (UGJ)
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Od razu po rozpoczęciu wojny jaworzanie zorganizowali się, aby dostarczyć pomoc Ukrainie.

RaDOSŁaw 
OStaŁKiewiCz, 
wójt gminy Jaworze:

Bardzo dziękuję wszystkim miesz-
kańcom, którzy masowo włączyli 
się w akcję pomocy dla Ukrainy. a 
odzew był naprawdę wielki i, co 

ważne, zanim uzyskaliśmy prawne 
możliwości pomocy jako samorząd, 
zorganizowaliśmy się jako społecz-
ność – obywatele, którzy działają, 
bo taka jest potrzeba chwili.
w pierwszej kolejności Jaworze 
zbierało pomoc dla tych wszyst-
kich, którzy zostali na Ukrainie i 
tych, którzy wjeżdżali na teren 
Polski, tam na granicy były naj-
większe potrzeby. teraz, wraz z 
napływem Ukraińców na nasz te-
ren, zbieramy rzeczy potrzebne 
właśnie rodzinom, które często w 
pośpiechu wyjeżdżały ze swych 
domów i nie mają dosłownie nic. 
Pomoc potrzebna jest cały czas, 
obyśmy jak najdłużej mieli moż-
liwości jej udzielania.
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uchodźcom na Pomoc
Bardzo szybko po rozpoczęciu wojny na terenie Ukrainy uchodźcy z tego kraju pojawili się również  

w Szczyrku. Otrzymali tu wsparcie, którego najbardziej potrzebowali.

Wystarczyło ledwie kilka 
dni, by do miasta przybyło 
blisko 200 Ukraińców. Głów-
nie to matki z dziećmi, w wie-
lu przypadkach trafiające do 
Szczyrku poprzez znajomych, 
a więc mające wiedzę, gdzie 
skierować się, aby uzyskać po-
moc. – Obserwujemy w prze-
kazach medialnych wielką 
skalę napływu uchodźców przy 
granicy polsko-ukraińskiej. 
Ale i u nas stało się faktem 
pospolite ruszenie w zakresie 
pomocy ludziom uciekającym 
przed wojną, wynikające zwy-
czajnie z dobroci i otwartości 
serca naszych mieszkańców. 
Takie bezinteresowne wsparcie 
oczywiście cieszy, ale w dłuż-
szej perspektywie niesie ze 
sobą szereg wyzwań – mówi 
burmistrz Antoni Byrdy.

Przypomina, że Gmina 
Szczyrk nie dysponuje for-
malnymi możliwościami, aby 
uchodźcom udzielić pomocy 
w jakikolwiek zorganizowa-
ny sposób. Nie pozwala na to 
w większej mierze również 
ograniczony budżet. Nie zna-
czy to jednak, że samorząd 
w działania wspierające się 
nie zaangażował. Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, odbierając mnó-

stwo telefonów i sygnałów od 
mieszkańców czy bezpośred-
nio samych Ukraińców, pod-
jęli się koordynacji zbiórki 
najpotrzebniejszych rzeczy. 
– Wiemy dzięki temu o du-
żym zapotrzebowaniu na roz-
maite produkty żywnościowe, 
ubrania czy artykuły i środki 
higieniczne, Pojawiają się już 
jednak także i takie kwestie, 
jak zapewnienie dostępu do 
służby zdrowia czy chęć roz-

mowy z psychologiem – wy-
jaśniają w MOPS w Szczyrku.

Jednostka dobrze spełniła 
również swoją rolę, gdy z za-
pytaniem o wsparcie zwrócił 
się pochodzący ze Szczyrku 
ksiądz, który udzielał pomocy 
dla znanej sobie społeczności 
na Ukrainie. Dzięki sprawnej 
logistyce do potrzebujących 
wyjechały specjalnym trans-
portem koce, ubrania i żyw-
ność długoterminowa.

P r z y  w s p ó ł p r a c y  z e 
Szkołą Podstawową nr 1 
dzieciom z ukraińskich ro-
dzin udostępniona została 
możliwość korzystania ze 
świetlicy w godzinach funk-
cjonowania placówki. Mogą 
tu więc spędzać czas ze swo-
imi rówieśnikami, na razie 
przede wszystkim bawiąc 
się i zapominając w ten spo-
sób o traumatycznych przeży-
ciach z ostatnich dni.

Także z myślą o najmłod-
szych ruszą niebawem różne 
formy aktywności czy to arty-
stycznej, czy ruchowej. Będą 
to zorganizowane zajęcia przy 
udziale szczyrkowskiej społecz-
ności i lokalnych zespołów, jak 
np. „Mały Ondraszek”, który 
już zadeklarował zapewnienie 
miejsca dla dzieci z Ukrainy. – 
Z jednej strony to pożyteczne 
zagospodarowanie czasu dzieci, 
które przebywają na obszarze 
miasta, z drugiej ich integracja 
zmierzająca do tego, aby cho-
ciaż w podstawowym stopniu 
mogły porozumiewać się w ję-
zyku polskim – podkreśla bur-
mistrz Szczyrku.

W geście solidarności 
z ukraińskim narodem środ-
ki na rzecz pomocy ofiarom 
wojny zbierano również pod-

czas marcowego wydarzenia 
„SnowFest Festival”. Orga-
nizatorzy, w porozumieniu 
z Miastem Szczyrk i Funda-
cją Górskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego, 
zdecydowali o przekazaniu 
na ten cel całości zysku ze 
sprzedaży stacjonarnej bile-
tów. W trakcie imprezy wol-
ne datki do puszek zbierali 
również wolontariusze. Efekt 
szczytnej inicjatywy to pokaź-
na kwota 40 822,35 zł, która 
po zasileniu konta Fundacji 
zagospodarowana zostanie 
na zabezpieczenie medyczne, 
m.in. w postaci potrzebnych 
lekarstw i materiałów opatrun-
kowych, a także wsparcie ra-
towników górskich z Ukrainy 
wraz z rodzinami oraz przyję-
cie ich w Polsce. (Ma)

antOni ByRDy,
burmistrz Szczyrku:

Każdy, kto już zdecydował się 
przyjąć osoby potrzebujące z 
Ukrainy pod swój dach, uczynił to 

z własnej, niczym nieprzymuszo-
nej woli. taka pomoc udzielona 
w sytuacji absolutnie wyjątkowej 
godna jest podziwu, bo świadczy 
o otwartości i wrażliwości szczyr-
kowian na krzywdę innych ludzi.
Dziękując tym wszystkim naszym 
mieszkańcom, życzę im jednocze-
śnie, aby zapału i energii starczyło 
im na dłużej. Musimy mieć świa-
domość, że ogromny kryzys huma-
nitarny, z którym mamy do czy-
nienia może potrwać, a najgorsze 
pewnie przed nami. Samorząd na 
miarę swoich możliwości będzie w 
każdym razie wszelkie pomocowe 
działania wspierał i także je koor-
dynował.

gminA sZcZYRk

Mały Ondraszek podczas świątecznej mszy góralskiej. Młodzi artyści zamierzają już wkrótce zająć śpiewem i 
tańcem swoich ukraińskich rówieśników przebywających w Szczyrku.
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snowfesT widowiskowy
Tłumy miłośników muzyki 
elektronicznej oraz freesty-
le’owych akrobacji sporto-
wych zawitały 4 i 5 marca 
do Szczyrku, gdzie odbyła 
się kolejna edycja imprezy 
„SnowFest Festival”.

Tradycyjnie już spore zain-
teresowanie towarzyszyło czę-
ści sportowej festiwalu. A to 
dlatego, że widzowie mogli 
podziwiać wyczyny znako-
mitych riderów w nietypowej 
scenerii kompleksu skoczni 

narciarskich Skalite. Na ich 
zeskoku przygotowano spe-
cjalne konstrukcje w postaci 
dwóch sekcji – jednej z trans-
ferem na wysoki płot, a dru-
giej ze skocznią typu tabletop 
oraz dodatkowymi wybiciami 
po bokach. Rozmaite triki, któ-
re podlegały ocenom sędziów, 
wykonywali pierwszego dnia 
snowboardziści, drugiego 
zaś narciarze.

Widowiskowości zma-
g a n i o m  k o n k u r s o w y m 
„SnowFest Games” dodała 
prawdziwie zimowa sceneria 
w Szczyrku. W ten sposób przy 
wsparciu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki upowszechniano 
sporty zimowe, w szczególno-
ści dyscypliny narciarstwa do-
wolnego oraz snowboardingu, 
w środowisku osób amatorsko 
je uprawiających.

Festiwal był także prawdzi-
wym świętem muzyki elektro-
nicznej, która gościła na terenie 
Amfiteatru nieopodal skoczni. 
Z entuzjazmem przyjęto obec-
ność wielu gwiazd, m.in. pol-
skich zespołów hip-hopowych 
PRO8L3M, Miętha oraz Łona 

i Webber, umiejętnie łączą-
cej elektroniczne brzmienia 
z rockiem i funkiem grupy 
Łąki Łan czy projektu Catz 'n 
Dogz z muzyką typu house. 
Dźwięki bassowe zapewnili 
m.in. Metrik i Culture Shock, 
zasłużonego aplauzu doczekał 
się Third Son jako jedno z naj-
większych muzycznych odkryć 
ostatnich miesięcy.

„SnowFest  Fest ival” , 
współorganizowany przez 

Miasto Szczyrk, został wzno-
wiony po rocznej przerwie 
związanej z pandemią. Fre-
kwencja potwierdziła, że to 
wydarzenie mające swą reno-
mę, świetną atmosferę, a przez 
to stałe grono zwolenników. – 
Potrzebujemy spotkań w szer-
szym gronie. W rzeczywistości 
pandemicznej wiele z nich nie 
doszło do skutku i obyśmy 
mieli okazje, aby te zaległo-
ści nadrabiać. Tym bardziej 

cieszymy się, że w Szczyrku 
są takie imprezy, na które lu-
dzie chcą przybywać z różnych 
miejsc w kraju – przyznaje 
burmistrz Antoni Byrdy.

Edycja miniona była wy-
jątkowa z jeszcze jednego 
powodu. Nie zapomniano 
o tym, co przeżywają zmaga-
jący się z koszmarem wojny 
mieszkańcy Ukrainy, zbiera-
jąc pieniądze na rzecz pomocy 
sąsiadom. (R)

widzowie podziwiali wyczyny znakomitych riderów w nietypowej scenerii 
kompleksu skoczni narciarskich Skalite.
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Festiwal na terenie amfiteatru nieopodal skoczni stał się świętem muzyki elektronicznej.
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więcej kanaliZacji
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilamowice to jeden z priorytetów samorządu  

w zabiegach o pozyskanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych.

Po budowie oczyszczalni 
ścieków w Zasolu Bielańskim 
i rozbudowie sieci w wilamow-
skich sołectwach, najbliższe 
miesiące i lata dalej stać będą 
pod znakiem ułatwiania miesz-
kańcom dostępu do kanaliza-
cji. – Zabiegamy o zewnętrzne 
wsparcie finansowe dla tych 
przedsięwzięć mając świado-
mość, że trudno myśleć o bu-
dowie domu, osiedleniu się czy 
prowadzeniu działalności gospo-
darczej bez dostępu do kanali-
zacji. To elementarny warunek 
rozwoju – mówi burmistrz Wi-
lamowic Marian Trela.

O trwającej rozbudowie 
kanalizacji w Dankowicach, 
dofinansowanej z pożyczki Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, piszemy 
osobno. Wraz z inwestycjami 
w innych miejscach – obecnymi 
i z lat poprzednich – sieć na te-
renie gminy Wilamowice z roku 
na rok się rozszerza. Przypo-
mnijmy, że w poprzednich la-
tach wykonano m.in. kolejne 
odcinki sieci w Pisarzowicach 
i przede wszystkim wybudowa-
no nową oczyszczalnię w Zaso-
lu Bielańskim.

Aktualnie Gmina Wilamo-
wice zabiega o pozyskanie 
dofinansowania do kolejnych 
zadań budowy kanalizacji. Do 
obecnej transzy rządowego 
wsparcia inwestycji samorzą-
dowych w ramach programu 
„Polski Ład” złożyła wniosek 
o 4,3 mln zł na modernizację 
oczyszczalni ścieków w Pi-
sarzowicach i 700 tys. zł na 
zakup specjalistycznego samo-

chodu, umożliwiającego utrzy-
manie sieci kanalizacyjnej. 
Z kolei z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich zamierza 
pozyskać 980 tys. zł na moder-
nizację kanalizacji w Pisarzo-
wicach i 3,2 mln zł na podobne 
działanie w Hecznarowicach 
i Wilamowicach.

Pisarzowska oczyszczalnia 
w swojej obecnej postaci, już 
raz przebudowanej, działa od 

2005 r. i obsługuje nie tylko 
sołectwa gminy Wilamowice, 
ale i sąsiednie Kozy. – Bu-
dowa wspólnej oczyszczal-
ni była początkiem trwającej 
do dziś dobrej współpracy na-
szych dwóch gmin w zakresie 
zbiorowego odprowadzania 
ścieków – wyjaśnia bur-
mistrz.

Po blisko dwóch dekadach 
obiekt należy jednak przebu-

dować. W tym czasie bowiem 
zmieniły się zarówno techno-
logie, jak i przepisy, a co waż-
niejsze ciągle przybywa nowej 
sieci i przyłączanych do niej 
budynków. Dzisiaj oczysz-
czalnia obsługuje obszar, na 
którym mieszka prawie 15 tys. 
mieszkańców, wkrótce dołą-
czonych zostanie blisko ty-
siąc nowych budynków. Obie 
miejscowości się rozwijają, 
potrzeba odnowionej oczysz-
czalni stała się więc oczywista. 
– Z pewnością przebudowany 
obiekt z powodzeniem służył 
będzie przez kolejne dekady 
– dodaje burmistrz. Tak roz-
budowana sieć o długości 215 
km wymagać będzie sprawnej 

konserwacji i obsługi, toteż 
razem z pieniędzmi na samą 
oczyszczalnię, Gmina zabiega 
o finansową pomoc w zakupie 
specjalistycznego wozu.

Z kolei pieniądze z PROW 
posłużą do budowy nowych 
i przebudowy istniejących 
odcinków kanalizacji sanitar-
nej w rejonie ulic Skotnickiej 
i Brzozowej w Pisarzowicach 
(przyłączonych zostanie 15 bu-
dynków), a także w rejonie ul. 
Stawowej i Łabędziej w Hecz-
narowicach oraz ul. Zacisznej 
i Paderewskiego w Wilamowi-
cach (łącznie 36 budynków).

Inwestycje zostaną zreali-
zowane w najbliższych trzech 
latach. (ŁU)

ferie w oŚrodkU kUlTUry
W czasie tegorocznych ferii 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Wilamowicach 
jak zwykle przygotował bo-
gatą ofertę zajęć.

W Wilamowicach już 
pierwszego dnia na zajęciach 
uczestnicy uczyli się przygo-
towania pysznych pierogów, 
począwszy od wyrabiania cia-
sta i różnego rodzaju farszy 
po własnoręczne klejenie pie-
rogów. Po ugotowaniu dzieci 
same próbowały, a niektóre za-
brały ze sobą do poczęstowa-
nia także rodziców. Rozdane 
im kartki z przepisami utrwalą 

naukę i pozwolą na samodziel-
ne przygotowanie pierogów 
w domu.

Dużym przeżyciem było 
również własnoręczne wypla-
tanie biżuterii. Bacznie słucha-
jąc wskazówek prowadzącej, 
za pomocą kilku sznureczków 
tworzyły bransoletki. Praca nad 
nimi wymagała od dzieci wy-
jątkowego skupienia i dokład-
ności. Podczas innych zajęć 
poznawały podstawy szydełko-
wania, a następnie rozszerzały 
swoje umiejętności intensyw-
nie szydełkując.

Nie brakowało wycieczek. 
W Muzeum Literatury im. Rey-

monta w Bielsku-Białej uczest-
nicy zajęć poznali ostatniego 
skrybę w Polsce. Kustosz Ta-
deusz Modrzejewski od ponad 
30 lat ręcznie przepisuje dzie-
ła wybitnych polskich twór-
ców. Przepisał i zilustrował 
ponad 100 dzieł. Na zakończe-
nie pierwszego tygodnia ferii 
dzieci w Multikinie w Czecho-
wicach-Dziedzicach obejrzały 
film „Skarb Mikołajka”.

Drugi tydzień ferii również 
rozpoczął się kulinarnie, tym 
razem od pieczenia ciasteczek. 
Z uwagi na olbrzymie zaintere-
sowanie powstały dwie grupy. 
Młodzi cukiernicy pod okiem 
pań z Ośrodka Kultury przygo-
towali dwa rodzaje ciasteczek, 
były to „ciasteczka serowe” 
oraz „kocie oczka”. Dzie-
ci zabrały ze sobą do domu 
smaczne efekty swojej pracy, 
a przepisy, które poznały, będą 
jeszcze nieraz wykorzystane.

Ale nie brakowało również 
tradycyjnych zajęć. Jak co roku 
podczas ferii dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się zajęcia 
z malarstwa. Dzieci na płótnach 
stworzyły dzieła o tematyce flo-
rystycznej. Mali artyści otrzy-
mali sporą swobodę twórczą, 

jedynym ograniczeniem było 
poruszanie się w obrębie tematu 
kwiatów. Uczestnicy nauczyli 
się podstaw kompozycji, a tak-
że posługiwania się kryjącymi 
farbami o dużych możliwo-
ściach łączenia oraz tworzenia 
nowych barw i odcieni.

W drugi feryjny czwartek 
grupa dzieci zwiedzała z kolei 
wnętrza Zamku Sułkowskich 
i wystawy z bogatymi kolek-
cjami historycznymi różnego 
rodzaju. Jednak wyjazd nie 
był jedyną atrakcją tego dnia, 
po powrocie dzieci zostały po-
częstowane pączkami z okazji 

tłustego czwartku, którymi 
zajadały się aż do przyjazdu 
rodziców. Ferie zakończyły 

się wyjazdem do Multikina 
w Czechowicach-Dziedzicach 
na bajkę „Sing 2”. (aK)

Szydełkowanie to już dosyć zapomniana sztuka. ale jaka frajda.Ferie rozpoczęto kulinarnie od lepienia pierogów.

Malarstwa na płótnie trzeba się cierpliwie uczyć. warto zacząć od kompozycji kwiatowych.
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Oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach służy gminom wilamowice i Kozy.

MaRian tRela,
burmistrz wilamowic:

Kanalizacja i związana z nią 
infrastruktura stanowi jeden z 
niezbędnych elementów świad-
czących nie tylko o standardzie 
życia mieszkańców, ale i ogra-

niczających szkodliwy wpływ na 
środowisko. tym bardziej dotyczy 
to takich obszarów jak nasz, gdzie 
intensywnie się rozwija budow-
nictwo mieszkaniowe i przybywa 
ludności.
taką tendencję obserwujemy od 
bardzo dawna. i też od bardzo 
dawna, blisko trzech dekad, re-
agujemy na te wyzwania, właśnie 
m.in. rozbudowując kanalizację. 
nic więc w tym dziwnego, że na 
tak kosztowne inwestycje staramy 
się pozyskiwać pieniądze ze źródeł 
zewnętrznych. nasi mieszkańcy 
chcą budować nowe domy, ocze-
kują więc, że zapewnimy im ku 
temu odpowiednie warunki. Bez 
rozbudowy i modernizacji kana-
lizacji trudno byłoby się rozwijać.
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gminA WilkoWicE

problemy Z cmenTarZem
Za dwa lata może zabrak-
nąć miejsc na cmentarzu 
parafialnym w Wilkowicach. 
Gmina próbuje ten istotny 
problem rozwiązać, ale opór 
części mieszkańców blokuje 
konieczną inwestycję.

Okres pandemii przyczynił 
się do gwałtownego zmniejsze-
nia miejsc pochówku. Przepro-
wadzona analiza wskazuje, że 
już za dwa lata cmentarz w Wil-
kowicach może być całkowicie 
zajęty kolejnymi grobami, a to 
z kolei powoduje realne zagro-
żenie koniecznością pochówku 
mieszkańców poza sołectwem.

Gmina od dłuższego czasu 
poszukiwała więc lokalizacji 
pod budowę nowego cmenta-
rza komunalnego. – Nie jest to 
wcale takie proste, bo to szcze-
gólne miejsce, uwarunkowane 
wieloma czynnikami, głównie 
geologicznymi. Znaleźliśmy 
jednak dobre rozwiązanie – 

mówi wójt Janusz Zemanek. 
Wskazuje, że optymalne miej-
sce to teren pomiędzy ul. Na 
Wałach a torami kolejowymi. 
Właśnie tam Gmina zleciła wy-
konanie badań geologicznych, 
które potwierdziły odpowied-
nie uwarunkowania geologicz-
ne pod powstanie cmentarza.

Teren, o którym mowa, 
obejmuje 19 działek geo-
dezyjnych, ale Gmina jest 
obecnie właścicielem tylko 
trzech z nich. Dlatego wo-
bec wszystkich pozostałych 
zlecone zostały operaty sza-
cunkowe wyceny wartości 
gruntu. Ich wykonanie powie-
rzono rzeczoznawcy mająt-
kowemu, a więc specjaliście 
ze stosownymi uprawnienia-
mi. Takie opracowania wy-
konuje się w oparciu o wiele 
czynników m.in. transakcje 
sprzedaży tego typu gruntów 
w najbliższej okolicy, przyj-
mując jako warunki korygu-

jące wielkość i kształt danej 
działki, jej dostęp do dro-
gi publicznej i ewentualnej 
infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej, gazowej czy elek-
troenergetycznej. 

W związku z faktem, że 
działki położone przy torach 
kolejowych mają charakter 
gruntów rolnych, nie posiada-
ją dostępu do drogi publicznej 
oraz jakichkolwiek mediów, 

ich wartość obliczona zosta-
ła na 19 złotych za metr kwa-
dratowy. Co ciekawe, wśród 
właścicieli tych działek jest 
osoba prowadząca działal-
ność gospodarczą w dziedzi-
nie wyceny gruntów, która 
potwierdziła rzetelność ope-
ratów przygotowanych przez 
Gminę, szacując wartość swo-
jej działki w przedziale mię-
dzy 10 a 20 zł. – Właściciel 
stwierdził, że zaproponowana 
kwota 19 zł jest bardzo uczci-
wą ofertą i zdecydował się na 

sprzedaż, podobnie jak kilkoro 
innych właścicieli. Niestety, 
„gospodarz w zagrodzie wyż-
szy wojewodzie”, część posia-
daczy jest zainteresowanych 
sprzedażą, jednak ofertę ce-
nową Gminy określają jako 
śmieszną, absurdalnie niską 
lub niedorzeczną – przyzna-
je wójt Wilkowic. Na pytanie, 
jaka ich zdaniem powinna być 
cena, odpowiadają zazwyczaj, 
że dużo wyższa, lecz bez żad-
nego uzasadnienia. – Zdarzy-
ła się też oferta wymiany na 
działkę budowlaną – dopowia-
da Janusz Zemanek.

Dodaje, że Gmina nie ma 
zarazem takiej możliwości, 
aby dokonać zakupu działek 
powyżej wartości operatu 
szacunkowego. Toteż właści-
ciele niezadowoleni z przed-
stawionej propozycji wykupu 
informowani są o możliwości 
przygotowania operatu sza-
cunkowego we własnym za-
kresie. – To naprawdę ważne, 
aby rozwiązać pomyślnie ten 
rzeczywisty problem, z jakim 

będziemy się wkrótce zmagać 
– mówi Janusz Zemanek.

Jak podkreśla wójt, utwo-
rzenie nowego cmentarza 
w Wilkowicach wymaga do-
konania niezbędnych zmian 
w Studium i Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego, 
także budowy publicznej drogi 
dojazdowej. To perspektywa 
kilku lat, co – jak na wstępie 
– oznacza poważny kłopot 
z pochówkiem w nieodle-
głej przyszłości. – Większość 
mieszkańców nie dostrzega 
obecnie problemu, ale chciał-
bym zwrócić uwagę na to, że 
na terenie całej gminy nie ma 
żadnego cmentarza komu-
nalnego. Najbliższy znajduje 
się w Bielsku-Białej i to tam 
docelowo pochówek będzie 
musiał być organizowany 
w przypadku braku miejsc – 
mówi wójt.

Obecnie istnieje jeszcze 
możliwość pochówku na terenie 
Bystrej i Mesznej, co odbywa 
się za zgodą księdza proboszcza 
z danej parafii. (Man)

Cmentarz w wilkowicach zapełnia się z każdym rokiem nowymi grobami, 
w niedalekiej przyszłości miejsca będzie tam brakować.
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drogi coraZ lepsZe
Poprawia się stan dróg, przybywa też wygodnych chodników i przejść dla pieszych. Wszystko to przekłada 

się na większe bezpieczeństwo ich użytkowników, przede wszystkim mieszkańców gminy Wilkowice.
Miniony rok był kolejnym 

bardzo intensywnym okre-
sem pod względem inwestycji 
w infrastrukturę drogową na te-
renie wszystkich sołectw. Spo-
ra część z nich miała związek 
z realizacją wielomilionowego 
projektu „Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej na terenie Gmi-
ny Wilkowice w wyznaczonych 
obszarach aglomeracji”, przy-
czyniającego się do poprawy 
komfortu życia mieszkańców. 
W Wilkowicach na kilkuna-
stu ulicach odtworzono łącznie 
11,1 tys. mkw. nawierzchni as-
faltowej. Dotyczy to zarówno 
niewielkich odcinków, jak i ca-
łości dróg, przy których prowa-
dzone były prace kanalizacyjne. 
Nawet tam bowiem, gdzie drogi 
uszkodzone były w następstwie 
inwestycji w nieznacznym stop-
niu, przebudowano je na całej 
długości przy znacznym udziale 
środków z budżetu Gminy.

Ważnym zadaniem w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa 
była przebudowa skrzyżowa-
nia drogi powiatowej ul. Wy-
zwolenia z ul. Strażacką i ul. 
Kościelną w Wilkowicach. 
Dzięki szeroko zakrojonym 
pracom, realizowanym przy do-
brej współpracy Gminy z Po-
wiatem Bielskim, podniesiono 
całą tarczę skrzyżowania. Efekt 
jest widoczny, samochody wy-
raźnie zwalniają, dzięki czemu 
znaczny w tym rejonie ruch 
pieszych zyskał na bezpieczeń-

stwie. Ta inwestycja pochłonęła 
246,4 tys. zł, z czego dofinan-
sowanie Gminy Wilkowice to 
104,2 tys. zł.

Także wspólnie z Powia-
tem, kosztem 533,9 tys. zł 
przy równomiernym wkładzie 
obu samorządów, wyremon-
towano mocno już uszkodzo-
ną nawierzchnię asfaltową ul. 
Wyzwolenia na odcinku od ul. 
Szkolnej w kierunku Hucisk. 
Prace polegały na sfrezowaniu 
asfaltu i położeniu nowej war-

stwy oraz regulacji studzienek 
na długości ok. 900 metrów.

Ogromne znaczenie w tro-
sce o bezpieczny ruch pieszych, 
zwłaszcza dzieci idących do 
szkół podstawowych, ma wy-
niesienie dwóch przejść dla pie-
szych, sfinansowane z funduszy 
powiatowych. To miejsca na ul. 
Juliana Fałata w Bystrej w po-
bliżu przystanku autobusowego 
„Bystra Ława” oraz w rejonie 
skrzyżowania ul. Wyzwolenia 
i ul. Szkolnej w Wilkowicach.

Na ul. Szczyrkowskiej – od 
szkoły w Mesznej do granicy 
gminy oraz od ul. Szkolnej do 
potoku Mesznianka w kierun-
ku Bystrej – przeprowadzono 
kolejne etapy budowy oświe-
tlenia chodnika i ścieżki pieszo-
-rowerowej. Łącznie w ramach 
inwestycji stanęło 55 słupów 
oświetleniowych, z czego 18 
sztuk w ub.roku kosztem prze-
szło 120 tys. zł.

Za niemalże strategiczną 
uznać należy rozbudowę ul. 
Agrestowej wraz z odwod-
nieniem. Poszerzono jezdnię, 
wymieniono warstwy kon-
strukcyjne, powstały miejsca 
parkingowe oraz chodnik. To 
zadanie musiało zostać zreali-
zowane jednak w pierwszej ko-
lejności, dlatego, aby możliwe 
było rozpoczęcie prac związa-
nych z budową nowego przed-
szkola w Mesznej.

Systematyczną poprawę 
stanu dróg na terenie gminy 
zapewnia także postępująca 
rozbudowa kanalizacji desz-
czowej. Pracownicy Referatu 
Służb Technicznych Urzędu 
Gminy wybudowali ok. 300 m 
rowów uzbrojonych korytami 
betonowymi – m.in. przy ul. 
Rzemieślniczej w Wilkowicach, 
ul. Energetyków w Mesznej 
i ul. Skośnej w Bystrej. Istotne 
jest, że w wielu przypadkach 
odbudowa rowów miała miej-
sce w systemie partycypacji 
w kosztach przez mieszkańców 

danych ulic, zdających sobie 
sprawę, iż brak odwodnienia to 

spory problem i główna przy-
czyna niszczenia dróg. (M)
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JanUSz zeManeK, 
wójt gminy wilkowice:

w bez wątpienia trudnym roku 
z wielu względów nie zwolnili-
śmy inwestycyjnego rozmachu. 

tyczy się to różnych obszarów 
funkcjonowania gminy, również 
wyraźnej poprawy infrastruktury 
drogowej, na którą nie szczędzi-
liśmy środków własnych. zada-
nia te są o tyle ważne, że mają 
przecież bezpośredni związek 
z bezpieczeństwem naszych 
mieszkańców. wszyscy chcemy 
poruszać się równymi drogami 
czy korzystać z wygodnych chod-
ników, toteż zmierzające w tym 
kierunku inwestycje będziemy 
dalej prowadzić, oczywiście na 
miarę finansowych możliwości 
i pozyskiwanych środków ze-
wnętrznych.

Skrzyżowanie drogi powiatowej ul. wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Ko-
ścielną w wilkowicach zostało wyniesione, co pozwoliło poprawić bez-
pieczeństwo.

nowa nawierzchnia na ul. wyzwolenia w kierunku Hucisk w wilkowicach 
dobrze służy jej użytkownikom.

Chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż głównej drogi w Mesznej zyskała 
oświetlenie.

Systematyczne prace związane z odwodnieniem są niezbędne, aby drogi 
nie ulegały zniszczeniu.
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więksZa sieć  
w dankowicach

Gmina Wilamowice przystąpiła do rozbudowy kanalizacji sanitarnej  

na terenie Dankowic. To rejon płynącej w sąsiedztwie Wisły.

Rozbudowa obejmuje za-
równo samą sieć kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Oświę-
cimskiej, Podlesie, Leśnej, So-
snowej w Dankowicach, jak 
i pompownię ścieków oraz 
niezbędne dodatkowe prace. 
Tym samym przybędzie ok. 6 
km kanałów sanitarnych (kana-
ły główne), sieć kanałów bocz-
nych wraz z odgałęzieniami 
w kierunku posesji, czyli tzw. 
sięgacze, rurociąg tłoczny oraz 
wspomniana nowa pompownia 
ścieków przy skrzyżowaniu ul. 
Oświęcimskiej i Leśnej w Dan-
kowicach.

– W tej części naszej gminy, 
przylegającej do terenów przy-
brzeżnych Wisły, inwestycja 
tego typu była bardzo potrzebna 
i od dawna oczekiwana. Dzięki 
rozbudowie sieci kanalizacyjnej 
i całej niezbędnej infrastruktu-
ry gospodarka wodno-ściekowa 
zostanie skutecznie uporządko-
wana – wyjaśnia burmistrz Wi-
lamowic Marian Trela.

Nowa sieć dotrze do ponad 
110 budynków, a ścieki sani-
tarne będą docelowo trafiać do 
istniejącej oczyszczalni w Dan-
kowicach. – To znacząco 
wpłynie na środowisko w ca-

łym rejonie. Mamy też dalsze 
plany w tej części gminy, już 
zleciliśmy przygotowanie pro-
jektów – dodaje burmistrz.

Prace projektowe obej-
mują budowę kanalizacji 
sanitarnej w Dankowicach 
w kolejnym rejonie, a więc 
ul. Jagiellońskiej, Słowac-
kiego, Zaolziańskiej, Nad 
Młynówką, Różanej, Krętej 
i Polnej. W tym wypadku 
sieć zostanie rozbudowa-
na o następne ponad 5 km 
wraz z dwoma pompownia-
mi ścieków, podłączonych 
będzie dalszych 110 budyn-

ków. Zakończenie projekto-
wania łącznie z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę prze-
widziano na koniec lutego 
przyszłego roku. – Wyko-
nanie dokumentacji pozwoli 
nam w kolejnych latach po-
zyskać dofinansowanie na 
realizację zadania, tak jak 
ma to miejsce przy obecnej 

inwestycji – wyjaśnia Ma-
rian Trela.

Gmina Wilamowice na 
przeprowadzaną rozbudowę 
sieci wartości ponad 4,6 mln zł 
pozyskała 2,8 mln zł pożycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
Pożyczka jest w większości 

umarzalna. To oznacza, że 
po osiągnięciu efektu ekolo-
gicznego 85 proc. pożyczonej 
kwoty Wilamowice będą mo-
gły przeznaczyć na kolejną in-
westycję służącą ochronie czy 
poprawie stanu środowiska.

Zakończenie obecnej inwe-
stycji zaplanowano na wrze-
sień tego roku. (ŁU)

sZkoły Zyskają pracownie
Konkurs „Zielona Pra -
cownia_Projekt’2022” zo-
stał rozstrzygnięty. Środki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
na utworzenie specjalnych pra-
cowni uzyskały także placówki 
na terenie Ziemi Bielskiej.

Kolejna odsłona konkur-
su „Zielona Pracownia_Pro-
jekt’2022” skierowana była do 
szkół podstawowych i śred-
nich w województwie śląskim. 
Przyjęto w nim zastrzeżenie, że 
o dofinansowanie mogą ubie-
gać się wyłącznie te placówki, 
które nie otrzymały środków 
w poprzednich edycjach. Złożo-
ne wnioski na utworzenie szkol-
nych pracowni na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geograficznych, 
geologicznych czy chemiczno-
-fizycznych podlegały ocenie 
pod kątem zagospodarowania 
przestrzeni, ich funkcjonalności, 

estetyki, kreatywności, innowa-
cyjności rozwiązań oraz różno-
rodności pomocy dydaktycznych, 
wyposażenia i sprzętu. Maksy-
malna wysokość nagrody nie mo-
gła przekroczyć 20 proc. kosztu 
całkowitego wdrożenia projektu 
i stanowić kwoty wyższej niż 10 
tys. zł.

W powiecie bielskim pozy-
tywnie rozpatrzono wnioski na 
wykonanie pracowni w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Pisarzowicach (gmina Wila-
mowice), Szkole Podstawowej 
im. T. Kościuszki w Kobierni-
cach (gmina Porąbka) oraz Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 

K. K. Baczyńskiego w Kozach 
(gmina Kozy).

Zielone pracownie na Ślą-
sku Cieszyńskim powstaną 
z kolei w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Zaborzu 
w gminie Chybie, Szkole Pod-
stawowej im. Pawła Stalma-
cha w Bażanowicach w gminie 
Goleszów oraz dwóch placów-
kach w gminie Istebna – Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Istebnej i Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Koniakowie. 
Maksymalną kwotę wsparcia 
zdobyły ponadto w regionie 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Żywcu oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Technicznych im. M. 
Konopnickiej w Milówce.

Łącznie Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 
przeznaczył w ramach konkur-
su 546 842,95 zł, wygospodaro-
wanych na 55 proekologicznych 
projektów. (M)

sposób na segregację
Gmina Kozy wprowadziła przydatną dla mieszkań-
ców wyszukiwarkę. Aplikacja pomaga we właściwej 
segregacji odpadów komunalnych.

Od marca na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Kozach (www.kozy.pl) umieszczona została wy-
szukiwarka odpadów. Narzędzie to można z łatwo-
ścią odszukać na dole w menu bocznym, a następnie 
wykorzystać w praktyczny sposób. W odpowiednim 
miejscu wpisać należy rodzaj odpadu, po czym poja-
wia się informacja, do którego pojemnika czy worka 
powinien trafić wraz z ilustracją graficzną.

I tak np. po wprowadzeniu papieru mokrego dowiadu-
jemy się, że ten rodzaj odpadu zalicza się do niesegrego-
wanych zmieszanych jako tzw. pozostałość po segregacji 
i wyrzucić trzeba go do pojemnika lub worka koloru brą-
zowego. Gdy natomiast wpiszemy butelkę plastikową, 
wyświetli się adnotacja o konieczności umieszczenia jej 
w worku żółtym na metale i tworzywa sztuczne. Podob-
nie wyszukiwarka działa w przypadku choćby produktów 
żywieniowych, np. sałatę wyrzucić należy do pojemnika 
lub worka na odpady bio, dodatkowo pojawia się cenna 
informacja o możliwości kompostowania.

– Wyszukiwarka przygotowana została z myślą 
o ułatwieniu codziennej segregacji, bo bywają z tym 
problemy. W niektórych przypadkach zasady segrego-
wania mogą też różnić się nieznacznie od tych przyję-
tych w innych gminach – mówi Jacek Kaliński, wójt 
gminy Kozy. (Ma)
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Dobrze wyposażone pracownie, które w regionie już powstały, stanowią dla 
uczniów znakomite miejsce zdobywania wiedzy.
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EKOLOGIA

rower  
pomaga
Fundacja Ekologiczna „Arka” 
ruszyła z tegoroczną, dobrze już 
znaną akcją „Rower Pomaga”. 
Uczestnicy osiągają kilka celów, 
w tym przyczyniają się do ochro-
ny środowiska.

Podczas już siedmiu lat realizacji 
akcji Fundacja przekazała dzieciom 
z domów dziecka ponad 341 rowe-
rów, w tym 20 trafiło do ukraińskich 
dzieci, które straciły ojca na woj-
nie. Akcja polega bowiem na tym, 
aby zamienić przejechane rowero-
we kilometry na rowery dla dzieci 
z domów dziecka i podopiecznych 
organizacji społecznych. Fundują je 
sponsorzy, do których Arka dotarła. 
Tradycyjnie 1 milion przejechanych 
kilometrów to 1 rower.

Przejechane kilometry można 
wpisywać na nowej stronie www.
rowerpomaga.pl lub dołączyć do 
klubu Rower Pomaga na STRAVA. 
Na stronie internetowej akcji można 
dodawać również swoje rowerowe 
trasy. – Zawsze rozpoczynaliśmy 
naszą akcję 10 marca, więc teraz, 

mimo szczególnych okoliczności, 
także ruszamy – informuje Wojciech 
Owczarz, pomysłodawca akcji i pre-
zes Arki.

Wojciech Owczarz wyjaśnia, że 
tradycyjnie w akcji łączą tematykę 
ekologiczną ze społeczną. – Wpisu-
jąc przejechane na rowerze kilome-
try na stronie www.rowerpomaga.pl 
od razu można zobaczyć w specjal-
nym kalkulatorze o ile ograniczyli-
śmy emisję CO2, gdyby taką samą 
odległość pokonało się samochodem 
– dodaje. Obecnie doszedł jeszcze 
jeden społeczny i ekologiczny ele-
ment – pomoc zwierzętom. Wy-
starczy przejechać 100 kilometrów, 
a Arka wykupi dla zwierząt kilogram 
marchwi, buraka czy kapusty. (ReD)

spalinowe nisZcZenie prZyrody
Wielu miłośników jazdy na skuterach śnieżnych i quadach w Beskidach nie liczy się ani z pieszymi wędrowcami, ani z chronioną naturą. Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Katowicach zabiega, aby skutecznie usuwać ich z terenów rezerwatów przyrody.

W trakcie kończącego się 
sezonu zimowego w Beskidach 
nie brakowało ludzi, którzy na 
przejażdżkę skuterem śnież-
nym wybrali się przez rezerwat 
przyrody. Jak informuje kato-
wicki RDOŚ, otrzymali mnó-
stwo informacji w tej sprawie 
od zaniepokojonych turystów 
i mieszkańców terenów pod-
górskich. Dlatego zwrócono 
się do podbeskidzkiej policji 
o częstsze patrole w pobliżu re-
zerwatów przyrody i na poło-
żonych blisko nich parkingach.

Zarówno przepisy pra-
wa ustawy o ochronie przy-
rody, jak i ustawy o lasach 
wyraźnie stanowią o zakazie 
poruszania się pojazdów me-
chanicznych na terenach le-

śnych, w szczególności na 
obszarach objętych ochroną. 
Dotyczy to wszystkich pojaz-
dów, zarówno kołowych, jak 
i skuterów śnieżnych.

Skutki przejazdu skuterów 
i quadów dla przyrody są po-
dobne – powodują ogromny 
hałas, który płoszy zwierzę-
ta. W okresie zimowym, kie-
dy zwierzęta zapadają w sen 
zimowy, niepotrzebne wybu-
dzenia mogą mieć dla zwierząt 
śmiertelny finał. Wyjątkowo 
szkodliwie taka „rozrywka” 
wpływa na przyrodę na tere-
nie rezerwatów przyrody, które 
w istocie stanowią jej ostoję.

Hałas to jednak nie wszyst-
ko. Negatywnych oddziaływań 
przejazdu pojazdów przez re-

zerwat jest zdecydowanie wię-
cej. Należą do nich również 
niszczenie roślinności i grun-
tu, powodujące przyspieszenie 
erozji ziemi. Do tego należy 
dorzucić potrącanie i rozjeż-
dżanie zwierząt, emisję spalin 

oraz wyciek płynnych substan-
cji szkodliwych, takich jak pali-
wa i inne płyny eksploatacyjne.

Łamanie zakazów obo-
wiązujących w rezerwatach 
i lasach to wykroczenia, za-
grożone mandatem do 500 zł 

lub grzywną w wysokości do 
5 tys. zł. Jeśli udowodni się, 
że dana osoba spowodowała 
istotną szkodę przyrodniczą, 
może na podstawie art. 181 
kodeksu karnego odpowiadać 
jak za przestępstwo zagrożo-
ne konfiskatą pojazdu, a nawet 
więzieniem. Kodeks wykro-
czeń przewiduje kary nie tylko 
za wjazd, ale również za sam 
postój pojazdu w lesie.

Jednak to nie przepi-
s y  p r a w a  p o w i n n y  o d -
straszać kierowców przed 
wjazdem do lasu czy rezer-
watu. W pierwszej kolejno-
ści chodzi przecież o dobro 
przyrody i wyrozumiałość dla 
zasad jej ochrony. Aby zapo-
biegać nielegalnemu porusza-

niu pojazdów po rezerwatach, 
na zlecenie służb ochrony 
przyrody ustawiane w lasach 
są rogatki i tablice informa-
cyjne. Ponadto, we współ-
pracy z Lasami Państwowymi, 
tworzone są naturalne bariery 
w postaci powalonych drzew.

RDOŚ przyznaje, że moda 
na rekreację motorową na-
rasta, zaś działania instytu-
cji zajmujących się ochroną 
przyrody nie wystarczają. Nie 
wszędzie bowiem można za-
blokować wjazd do rezerwatu, 
a tablice informacyjne często 
są niszczone. Dlatego RDOŚ 
apeluje, aby widząc takie za-
chowania reagować i zgłaszać 
miejscowej policji czy Straży 
Leśnej. (ReD)
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głosy Za ekologią
Przy znaczącym udziale miesz-
kańców w gminie Wilkowice 
realizowane są z powodzeniem 
kolejne projekty służące ochro-
nie środowiska.

Gotowa jest już tężnia solankowa, 
która zbudowana została na terenie 
Centrum Pulmonologii i Torakochirur-
gii w Bystrej. Inwestycja warta 499 827 
tys. zł w całości sfinansowana została 
ze środków województwa śląskiego 
w ramach drugiej edycji Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskiego.

Tężni, która niebawem zostanie 
udostępniona mieszkańcom, nie by-

łoby jednak, gdyby nie aktywność 
samych mieszkańców całej gminy 
Wilkowice. Projekt został zgłoszo-
ny przez placówkę leczniczą w By-
strej i poddany głosowaniu wśród 
wielu innych, także obejmujących 
duże miasta. – Efekt przerósł tak na-
prawdę oczekiwania, bo wspólnym 
wysiłkiem osiągnięty został zdecy-
dowanie najlepszy wynik w ska-
li całego województwa – zauważa 
Janusz Zemanek, wójt gminy Wil-
kowice.

Samorząd dołożył wszelkich sta-
rań, aby również w obecnej edycji 
Marszałkowskiego Budżetu Obywa-

telskiego projekty obejmujące gmi-
nę zyskały odpowiednie poparcie. 
Mieszkańcy załatwiający swoje spra-
wy w Urzędzie Gminy otrzymywali 
każdorazowo informacje o trwającym 
głosowaniu, docierają one także po-
przez własne kanały przekazu, czyli 
stronę internetową i media społecz-
nościowe Wilkowic.

W efekcie wszystkie trzy projek-
ty – łącznie dzięki blisko 8 tys. gło-
sów – uzyskały dofinansowanie na 
wartość sumaryczną 795 tys. zł. – 
To ogromna zasługa mieszkańców, 
którzy pokazali, że na wizerunku 
gminy bardzo im zależy. Cenne 
jest to, że projekty, które zostaną 
zrealizowane, wpisują się w tro-
skę o nasze środowisko – dodaje 
wójt Zemanek.

O jakich zadaniach mowa? 
W Szpitalu Kolejowym w Wilko-
wicach przeprowadzona zostanie 
rewitalizacja budynku technicznego 
oraz portierni. Dodatkowo wykona-
ny będzie ekoparking na 20 miejsc. 
Na czyste powietrze wpłynąć bez-
pośrednio ma montaż fotowoltaiki. 
Z kolei do zabytkowego kompleksu 
parkowego przy ul. Fałata w By-
strej w pobliżu szpitala dołożona 
zostanie funkcja rehabilitacji i za-
bawy wodą dla seniorów, dzieci 
i ich opiekunów. (Ma)
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Rozpoczęcie tegorocznej akcji Rower Po-
maga na bielskim placu Chrobrego.
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EDukAcjA

sZkoła wysokich sTandardów
Umiejętne połączenie edukacji ze sportem nie jest dla młodych ludzi łatwe. W Szkole Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord w Bielsku-Białej to jednak możliwe, 

w dodatku na wysokim poziomie.

Tak dla sporTU  
i edUkacji

SMS Rekordu to niezmien-
nie doskonała propozycja dla 
tych rodziców, którzy chcą, 
aby ich dzieci z powodzeniem 
łączyły rozwój edukacyjny 
ze zdobywaniem sportowych 
umiejętności. Jest to jeden 
z najważniejszych atutów pla-
cówki w Cygańskim Lesie, 
choć takich wskazać można 
znacznie więcej. – Stawia-
my na sport i mamy świado-
mość, jak jest to istotne dla 
samych uczniów oraz rodzi-
ców, którzy decydują się na 
posłanie swoich dzieci wła-
śnie do naszej szkoły. Eduka-
cji jednak nie zaniedbujemy, 
a wysokie wskaźniki egzami-
nów w odniesieniu choćby do 
województwa śląskiego czy 
stuprocentowo zdane matury 
w ubiegłym roku potwierdzają 
to – mówi Anita Gańczarczyk, 
dyrektor SMS Rekord.

pandemia nie 
prZesZkodZiła

P l a c ó w k a ,  d o  k t ó r e j 
w obecnym roku szkolnym 
uczęszcza ponad 200 uczniów, 
nie miała trudności, aby za-
pewnić sobie odpowiednie 
funkcjonowanie w czasie 
pandemii. Nie tylko przy-
sposobiła się do prowadzenia 

lekcji w formule on-line, ale 
z zachowaniem niezbędnych 
wymogów sanitarnych szko-
ła konsekwentnie realizowała 
harmonogram zajęć sporto-
wych, wykorzystując w tym 
celu własne obiekty sporto-
we. – W tej wyjątkowej sy-
tuacji okazało się to naszym 
dużym atutem. Nawet przy 
konieczności przejścia na na-
ukę zdalną treningi odbywały 
się normalnym trybem – pod-
kreśla wicedyrektor ds. spor-
towych Jarosław Krzystolik.

Także w pandemicznym 
okresie doszedł do skutku 

wyjazd kilkunastu uczniów 
Rekordu z klas licealnych do 
szkoły o profilu informatycz-
nym w niemieckim Neuwied. 
Zdobywali tam wiele prak-
tycznych umiejętności, do-
datkowo mieli sposobność do 
porozumiewania się ze swo-
imi rówieśnikami w języku 
obcym. To w następstwie re-
alizacji przez SMS projektu 
„Erasmus+”, przyczyniają-
cego się do wszechstronnego 
rozwoju młodzieży. – Chce-
my poszerzać horyzonty na-
szych uczniów, dlatego taka 
partnerska współpraca ma 
nieocenioną wartość – doda-
je Anita Gańczarczyk.

sZkolenie daje 
efekTy

Nie ma takiego sportowe-
go sezonu, w którym repre-
zentanci szkoły w barwach 
BTS Rekord nie zdobywa-
liby medali w rozgrywkach 
halowych. Ostatni spekta-
kularny sukces futsalowy to 
złoty medal drużyny do lat 
19. Co wymowne, sięgnęli 
po niego uczniowie, którzy 
mistrzami Polski zostawali 
również w następujących po 
sobie latach w młodszych ka-
tegoriach wiekowych.

Również piłkarze i pił-
karki w biało-zielonych bar-
wach przysparzają szkole 
oraz klubowi coraz bardziej 
wartościowych osiągnięć. Tu 
na odnotowanie zasługuje hi-
storyczny awans młodzieży 
Rekordu na szczebel ogólno-
polski, a więc odpowiednio 
do Centralnej Ligi Juniorów 
U-15 i Centralnej Ligi Junio-
rek U-17. – Kiedy mówimy, 

że szkolenie, które prowadzi-
my, daje efekty, to nie wy-
głaszamy opinii na wyrost. 
Opieramy się o konkretne re-
zultaty, a te nie pozostawiają 
wątpliwości, że długofalowa 
praca naszych doświadczo-
nych szkoleniowców prowa-
dzi do sukcesów – wyjaśnia 
wicedyrektor Krzystolik.

jakoŚć prZede 
wsZysTkim

SMS Rekord dba o to, aby 
liczba uczniów przyjmowanych 
nie zaburzała jakości, co tyczy 
się zarówno kwestii edukacyj-
nych, jak też sportowych. To 
o tyle warte podkreślenia, że 
rozpoczął się już nabór pod ką-
tem roku szkolnego 2022/2023. 
Obejmuje klasy szkoły podsta-
wowej, począwszy od piątej, aż 
po liceum we wszystkich rocz-
nikach. Pod uwagę przy ocenie 

kandydatek i kandydatów brane 
będą testy sprawnościowe oraz 
wyniki w nauce.

Ci, którzy zostaną osta-
tecznie przyjęci do placów-
ki, skorzystają ze świetnych 
warunków, jakie gwarantuje 
Centrum Sportu Rekord. To 
nowoczesne i w pełni wypo-
sażone multimedialnie sale 
lekcyjne, biblioteka, stołówka, 
niezbędne zaplecze z szatnia-
mi. Na infrastrukturę sportową 
dostępną dla podopiecznych 

szkoły składają się z kolei trzy 
boiska piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią o różnych wy-
miarach, pełnowymiarowe bo-
isko trawiaste, hala sportowa, 
siłownia oraz salka na potrzeby 
zajęć fitness. Uczniowie mogą 
liczyć także na zakwaterowa-
nie w przyjaznym internacie 
przy zapewnionej całodobowej 
opiece pedagogicznej.

www.sms.rekord.com.pl
www.facebook.com/SMS.Rekord
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Medalowe łupy Rekordu, reprezentowanego przez uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to już stały scenariusz 
ogólnopolskich mistrzostw. nie tak dawno sukces świętowała futsalowa drużyna do lat 19.

Coraz śmielej na krajowych boiskach poczynają sobie piłkarki Rekordu, które szlify zdobywają także poprzez 
szkolne zajęcia.

licealiści SMS Rekord czas spędzają ciekawie, choćby uczestnicząc w wy-
jazdach zagranicznych w ramach projektu „erasmus+”.

JanUSz SzyMURa,
prezes BtS Rekord, organu prowa-
dzącego SMS:

Mamy niewątpliwą satysfakcję, 
że na przestrzeni lat stworzy-
liśmy optymalne warunki do 
prawidłowego rozwoju dzieci i 
młodzieży. Staramy się – i sądzę, 
że całkiem nieźle nam to wycho-
dzi – aby w jak najlepszy sposób 
godzić naukę ze sportem. Szkoła 
ma dziś swoją renomę i nie jest 

to przypadkowe. Każdego roku 
w okresie naborowym znacznie 
więcej jest chętnych niż fak-
tycznych możliwości ich przyję-
cia w poczet uczniów. Ci, którzy 
trafiają już do naszej szkolnej 
społeczności, czują się w niej 
dobrze, cenią sobie panującą tu 
atmosferę i to, że mogą się bez 
przeszkód realizować.
taka specyfika naszej placówki 
to także zasługa ścisłego związku 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego z 
klubem BtS Rekord, ale również 
współpracy ze szkółkami i akade-
miami piłkarskimi w regionie. Co 
roku cieszymy się z medali, wielu 
zwycięstw, a chyba jeszcze bar-
dziej z kolejnych wychowanków 
trafiających do naszych drużyn 
seniorskich bądź innych uznanych 
klubów w regionie. Oni mogą 
najlepiej potwierdzić, że szkoła 
Rekordu była w ich życiu dobrym 
wyborem.


