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E-lEarning  
bardziEj skutEczny

Laptopy i komputery trafiły do uczniów
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sMOg juŻ niE taki 
MEdialny

Ekologiczny cud się nie wydarzył
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WsParciE Od 
PrzEdszkOlakÓW

Rysunki dodają otuchy w ciężkich czasach
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Wiele zdroWia i radosnej nadziei, że już Wkrótce  
na poWrót będziemy mogli cieszyć się z Wzajemnych 
spotkań... mocy zmartWychWstałego,  
aby WytrWać W tym trudnym  
dla nas Wszystkich czasie

życzy
redakcja „gazety beskidzkiej”
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jak taniO OgrzaĆ dOM… ElEktryczniE
Biorąc pod uwagę kilka 

podstawowych wad ogrze-
wania domu węglem:
 wysokie ceny węgla dla 

gospodarstw domowych 
(aktualne ceny – marzec 
2020 – np. dla ekogroszku 
workowanego 28 MJ: ok. 
890-960 zł/tona)

 niska sprawność działania 
kotła przy obecnie „let-
nich zimach”, gdy kocioł 
nie działa na pełnej mocy 
(wg IMiGW średnia temp. 
w najzimniejszym w roku 
styczniu w Polsce wynio-
sła w 2010 r. - 7,4 st. C; 
w 2017 r. już tylko -3,6 
st. C, a w 2020 r. ...+2,2 
st. C). Oznacza to tyle, że 
spora część tych MJ/ener-
gii jest po prostu tracona

 czas i koszty obsługi (wę-
giel, popiół, kocioł, komin) 
oraz brak komfortu

 „produkcja” smogu i efek-
ty z tym związane (kary, 
obowiązek wymiany ko-
tła, zdrowie)

… to wartą zastanowienia 
jest alternatywa, by ogrzewać 
elektrycznie – TANIEJ, 100% 
EKOLOGICZNIE i dodatko-
wo ze sporym komfortem 

użytkowania – de facto – BEZ-
OBSŁUGOWO. Co więcej, 
z gwarancjami działania now-
szego systemu przez 25 lat.

Kuszący „święty spokój” 
przez 25 lat oraz na dodatek 
generowane oszczędności 
w PLN? Jak to zrobić, by rów-
nocześnie uniknąć wielkiego 
remontu w domu i np. wyko-
rzystać instalację grzewczą co/
cwu taką, jaka jest – z grzejni-
kami pod oknami? Czy to ko-
lejny, „rewelacyjny” sposób 
na to, by „być pięknym i bo-
gatym”? – niekoniecznie! 

Optymalnym rozwiązaniem 
może być elektryczny, a do-
kładniej elektrodowy kocioł 
EKO POWER, zwłaszcza, gdy 
zasilany on będzie z fotowolta-
iki, czyli niejako „darmowym 
prądem”. Można to porów-
nać do jazdy... elektrycznym 

autem, gdy jego akumulatory 
ładowane są też „za darmo” 
z takich paneli umieszczonych 
na dachu czy w ogrodzie. 

Kocioł elektrodowy? A co 
to za „wynalazek”? Może 
niezbyt elegancko jest odpo-
wiadać pytaniem na pytanie, 
ale... czy wiesz, jak dzia-
ła... smartfon albo telewizor 
QLED? My też właściwie 
to... nie wiemy. I bardzo wiele 
osób nie wie, choć znakomi-
ta większość przecież stosuje. 
My mając ponad dwa lata i... 
parę milionów złotych, plus 
kilka autorskich rozwiązań 
naukowców z Politechniki 
Śląskiej, zrobiliśmy własny 
kocioł elektrodowy EKO PO-
WER. I wprawdzie na razie 
kotły elektrodowe nie są tak 
powszechne jak smartfony, to 
atuty mają chyba nie gorsze.

Dlaczego elektrodowy  
kocioł EKO POWER?
	bo działa ze sprawnością 

99,9% (już tu zyskujesz 
na tym, że nie marnu-
jesz energii)

	bo może  być  zas i la -
ny z fotowoltaiki, czyli 
„ZA DARMO”

	ma zasilanie ze Słońca, a ta 
energia raczej nie podro-
żeje (lepiej o tym mówić 
po cichu, bo jakiś poli-
tyk może wpaść na to, by 
i to opodatkować!)

	bo to wysokiej jakości 
produkt, zaprojektowany 
i zbudowany razem z na-
ukowcami Politechniki 
Śląskiej, z odpowiedni-
mi certyfikatami i atesta-
mi

	bo jest TAŃSZY od wie-
lu nowych kotłów węglo-
wych klasy 5

	bo ma 25 LAT GWA-
RANCJI (!), czyli po-
dobnie jak zasilające go 
panele fotowoltaiczne

	bo możesz go zainstalo-
wać razem z fotowoltaiką 
w ciągu 2-3 dni, bez ko-
nieczności przeprowadza-
nia remontów w domu

	bo będziesz ogrzewać 
ekologicznie, bez „pro-
dukcji” smogu, bez tru-
cia najbliższych

	bo mamy udowodnione, 
jak to działa w praktyce 
– służymy szczegółami, 
porównaniem ogrzewania 
tego samego obiektu wę-
glem i kotłem elektrodo-
wym EKO POWER

	bo jest praktycznie bezob-
sługowy – będziesz mieć... 
„ŚWIĘTY SPOKÓJ”
A wkrótce odpowiemy 

na często fundamentalne 
pytanie – „Skąd wziąć na 
to pieniążki?”. I jeszcze 
– „Dlaczego w ten sposób 
możesz zaoszczędzić na 
nowy samochód?”.
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KontaKt: tel: 601 409 491

e-mail: adam.kowalik@KotlyEcoPower.com
Facebook - https://link.do/SSXQ4

WWW - https://kotlyecopower.com

reklaMa

bOiskO W PrzygOtOWaniu
Okres wolny od treningów 
i meczów piłkarskich w Ja-
worzu został wykorzystany 
na przeprowadzenie niezbęd-
nych prac na płycie boiska 
przy ulicy Koralowej.

– Wczesna wiosna to sprzy-
jający ku temu czas. Chcemy 
zadbać o to, aby po zabiegach 
pielęgnacyjnych nasza murawa 
była w jak najlepszym stanie 
– mówi Daniel Bąk, naczelnik 
Wydziału Sportu Urzędu Gmi-
ny w Jaworzu.

Wertykulacja ,  a  więc 
pierwsza część prac na ja-
worzańskim obiekcie, objęła 
zbieranie starej nawierzch-
ni i oczyszczenie trawnika. 
Następnie przeprowadzono 
piaskowanie, do czego wy-
korzystano aż 26 ton piasku 
na całą płytę boiska. W dal-
szej kolejności wykonano tzw. 
aerację, czyli nakłuwanie bo-
iska w taki sposób, aby piasek 
wszedł w specjalne otwory, 
po czym murawę wyszczot-
kowano. Ostatni etap kom-
pleksowej pielęgnacji to już 

zastosowanie odpowiednie-
go nawozu, zabezpieczenie 
środkami przeciwko grzy-
bom i chwastom, a wreszcie 
dosiew trawy.

W Jaworzu dodają, że 
przydatne do zrealizowania 
wszystkich wspomnianych 
prac są doświadczenia zdobyte 
w ub.roku. – Nasze boisko było 
bazą treningową Mistrzostw 
Świata do lat 20. Wiedza, jaką 
uzyskaliśmy, pozwala nam bez 
dodatkowych kosztów przygo-
tować właściwie murawę do 
użytkowania – twierdzi Bąk.

Tak szeroki zakres działań 
przy Koralowej był możli-
wy zwłaszcza, że w ostatnich 
tygodniach nie było tu tak 
gwarno, jak wcześniej, gdy 
popołudniami regularnie ko-
rzystały z boiska drużyny 
młodzieżowe oraz seniorzy 
GKS Czarni. – Wszyscy ży-
czylibyśmy sobie, aby jesz-
cze tej wiosny odbywały się 
u nas mecze piłkarskie. Bo-
isko w każdym razie będzie 
do tego doskonale przygoto-
wane – zauważa wójt Jaworza 
Radosław Ostałkiewicz. (M) 
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a następnie Gałczyńskiego. 
Z dotychczasowymi nagra-
niami można zapoznać się na 
Facebooku Banialuki.

Z kolei bezpłatne kon-
wersacje on-line w językach 
obcych to już samodzielna 
inicjatywa studentów i pra-
cowników Wydziału Huma-
nistyczno-Społecznego ATH. 

Dzięki niej wszyscy zainte-
resowani mają możliwość 
sprawdzić swoje umiejęt-
ności praktycznego mówie-
nia w wybranym języku, np. 
angielskim, hiszpańskim czy 
rosyjskim. Rozmowy odby-
wają się za pomocą komu-
nikatora Skype, aby wziąć 
w nich udział nie trzeba 

wcześniej się rejestrować. 
Trwają ok. 20-30 minut, co-
dziennie uczestniczy w nich 
kilka osób.

Projekt otwarty jest dla 
wszystkich osób, które chcą 
podszkolić swoją sprawność 
językową lub dopiero zaczy-
nają naukę, nie ma znaczenia 
w jakim są wieku. Na swo-
jej stronie Wydział Huma-
nistyczno-Społeczny ATH 
udostępnia szczegółowy har-
monogram oraz krótką instruk-
cję organizacyjną: www.whs.
ath.bielsko.pl. – Na czas świąt 
robimy przerwę, ale zaraz po-
tem ruszamy dalej – wyjaśnia 
koordynator projektu dr Ro-
bert Pysz.

Z a ś  d z i e k a n  M a r e k 
Bernacki we współpracy 
z Regionalnym Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycie-
li „WOM” w Bielsku-Białej 
udostępnił kilkanaście autor-
skich opracowań lektur, opu-
blikowanych niegdyś w serii 
„Przeczytaj przed maturą”. 
Pozwalają one odświeżyć 
znajomość ważnych książek, 
dają też tropy interpretacyj-
ne, na które zwracają uwagę 
nauczyciele i egzaminatorzy 
szkolni. Opracowania można 
znaleźć na stronie WOM: po-
lonista.wombb.edu.pl/strona-
-główna w zakładce „Lektury 
– powtórka przed maturą”. (R)

SpołeczeńStwo

atH POMaga
W akcję #ATHpomaga zaangażowały się różne wydziały Akademii 

Techniczno-Humanistycznej: szyją maski, drukują części ochronne  

dla pracowników służby zdrowia, pomagają też maturzystom  

w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości.

Maski dla OiOM-ÓW

W walce z chorobą nie mo-
gło zabraknąć pracowników 
i studentów Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. Na prośbę pracow-
ników Oddziałów Intensywnej 
Opieki Medycznej Szpitala Wo-
jewódzkiego w Bielsku-Białej, 
szpitala w Cieszynie oraz Cen-
trum Pulmonologii i Torakochi-
rurgii w Bystrej, Wydział Nauk 
o Zdrowiu ATH zainicjował 
akcję szycia masek oraz fartu-
chów chirurgicznych. Pierwsza 
transza masek trafiła do Szpitala 
Wojewódzkiego w Bielsku-Bia-
łej w piątek 27 marca, z kolei 
cztery dni później potrzebne ma-
teriały medyczne przewieziono 
do szpitali w Bystrej i Cieszynie, 
łącznie 600 masek. Na począt-
ku kwietnia szpitale otrzymały 
ok. 150 fartuchów chirurgicz-
nych. Wsparcie będą otrzymy-
wały również szpitale w Żywcu 
i Wilkowicach.

drukOWanE  
PrzyłbicE

Wydział Budowy Maszyn 
i Informatyki ATH – przed 
dekadą jeden z polskich pio-
nierów druku 3D – obecnie 
drukuje maski ochronne dla 
pracowników medycznych. Jak 
wyjaśniają pracownicy i stu-
denci Wydziału, to ich wkład 
w akcję „#ATHpomaga”. 

Pracownicy Wydziału z po-
mocą studentów z Koła Nauko-
wego „Inżynier XXI wieku” 
włączyli się do walki prze-
ciwko epidemii koronawirusa. 
Rozpoczęli prace nad produk-
cją oraz dostarczeniem osłon 
ochronnych dla pracowników 
medycznych. Za pomocą druka-
rek 3D dostępnych na Wydzia-
le produkowane są przyłbice. 
Składają się z czterech części, 
są łatwe w montażu oraz dezyn-
fekcji. W przypadku osób bez-
pośrednio kontaktujących się 

z pacjentem zmniejszają ryzy-
ko zarażenia się drobnoustro-
jami. Dodatkowo drukowane 
są również złączki filtrów sto-
sowane w maskach 3M. Dzia-
łania uczelni koordynowane są 
w ramach ogólnopolskiej akcji 
#drukarzedlaszpitali oraz #przy-
łbicawkoronie, w której biorą 
udział firmy, uczelnie oraz pa-
sjonaci druku 3D. Wydział bez-
pośrednio współpracuje z firmą 
BlackFrog z Bielska-Białej.

Pierwsze setki sztuk zostały 
już zmontowane i dostarczone 
do kilku placówek oraz szpita-
li, przede wszystkim w regio-
nie: Bielsku-Białej, Żywcu, 
Cieszynie, Pszczynie, Kętach, 
Jaworzu, ale też w miarę moż-
liwości ATH wspiera szpitale 
bardziej oddalone: w Katowi-
cach, Zabrzu, a nawet w War-
szawie. – Akcja cały czas trwa, 
zgłaszają się kolejne osoby 
i instytucje – wyjaśnia dr inż. 
Jacek Rysiński z Wydziału 
Budowy Maszyn i Informaty-
ki ATH.

Matura  
i kOnWErsacjE

Wydział Humanistyczno-
-Społeczny ATH wraz z biel-
skim Teatrem Lalek Banialuka 
rozpoczęli cykl działań eduka-
cyjnych pod tytułem „Banialu-
ka. Lektury do matury”. Przez 
dwa tygodnie uczniowie za-
poznawali się z twórczością 
Brunona Schulza, wkrótce 
również Adama Mickiewicza 
i Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego.

Projekt ma na celu wes-
przeć uczniów, w szczególno-
ści maturzystów, w radzeniu 
sobie z nudą i odosobnieniem 
oraz przygotować ich do zbli-
żających się egzaminów. Od 
25 marca do 9 kwietnia na 
stronie Facebooka Teatru ak-
torzy Banialuki czytali opo-
wiadania ze zbioru „Sklepy 
Cynamonowe” oraz „Sana-
torium Pod Klepsydrą”. Prof. 
ATH dr hab. Marek Bernac-
ki, dziekan Wydziału Huma-
nistyczno-Społecznego ATH, 
przybliżył zaś maturzystom 
sylwetkę pisarza i przepro-
wadził wykład będący wpro-
wadzeniem do cyklu.

W podobny sposób polo-
niści z ATH chcą wesprzeć 
Banialukę w czytaniu dla 
maturzystów Mickiewicza, 

PRof. JaRosław Janicki,
rektor aTH:

nasza akademicka społeczność z 
dużym zaangażowaniem włączyła 
się do pomocy przy ograniczaniu 
skutków pandemii. cieszę się, że 
mogliśmy wykazać się zarówno po-
mysłowością i sprawną organizacją, 
ale przede wszystkim różnorodnym 
i rzeczywiście potrzebnym wspar-
ciem udzielanym różnym grupom 
społecznym naszego regionu.

cały czas śledzimy rozwój sytu-
acji, każdy z naszych wydziałów 
reaguje adekwatnie do niej. To-
też w nadchodzących tygodniach 
i miesiącach z całą pewnością nie 
zabraknie kolejnych inicjatyw, 
bo trzeba pamiętać, że nawet po 
zakończeniu stanu zagrożenia 
pandemią będziemy jako społe-
czeństwo musieli radzić sobie z 
zupełnie nową sytuacją. Udziału 
naszej uczelni w tym procesie na 
pewno nie zabraknie.
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
kto we mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć będzie…

Wszystkim członkom i sympatykom „Solidarności”, 
wszystkim naszym przyjaciołom i współpracownikom
składamy najserdeczniejsze życzenia pełnych wiary, 
nadziei i miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech Ten, Który Zwyciężył Śmierć, obdarzy nas 
swym błogosławieństwem,
niech napełni nasze serca pokojem i radością, których 
świat dać nie może.
Niech pusty grób przypomina nam, że życie zwycięża,  
a miłość jest silniejsza od śmierci.

Przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”
Marek Bogusz

„sOlidarnOśĆ” i tarcza antykryzysOWa

Zagrożenie epidemią koronawirusa to ogrom-
ne wyzwanie dla zakładów pracy. Weszły w ży-
cie liczne nowe, nadzwyczajne rozwiązania 
i regulacje prawne. Zarówno dla pracodawców, 
jak i pracowników, jest to zupełnie nowa sytu-
acja, która rodzi liczne pytania. Na internetowej 
stronie Zarządu Regionu  opublikowaliśmy serię 
artykułów pod wspólnym tytułem „Solidarność 
na kryzys”. Znaleźć tam można szczegółowe 
omówienia najważniejszych dla pracowników 
przepisów, wprowadzonych przez tzw. Tarczę 

Antykryzysową. Dowiedzieć się tam można 
m.in. jakie są obecnie przepisy dotyczące ba-
dań wstępnych i okresowych pracowników, ja-
kie są zasady wprowadzania (i finansowania!) 
przestojów ekonomicznych i obniżania czasu 
pracy pracowników, jaka jest rola związków 
zawodowych przy wprowadzaniu szczególnych 
regulacji na czas walki z kryzysem.

Te i wiele innych informacji znaleźć moż-
na na naszej stronie: www.solidarnosc.org.pl/
bbial. Polecamy!

zarząd rEgiOnu W czasiE PandEMii
W związku z sytuacją panującą w kraju i zagrożeniem koronawirusem Zarząd Regionu Podbe-

skidzie NSZZ „Solidarność” do odwołania prowadzi swoją działalność za pośrednictwem telefonów 
i korespondencji elektronicznej. Dotyczy to wszystkich oddziałów wchodzących w skład  Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, jak również wszystkich biur  Zarządu Regionu w Bielsku-Białej.

W wyjątkowych przypadkach, w sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefo-
niczny (33 812 67 90) lub mailowy (bbial@solidarnosc.org.pl) w celu uzyskania porady.

Zawieszamy do odwołania spotkania z przewodniczącymi organizacji związkowych we wszyst-
kich oddziałach, jak również te, które były zaplanowane przez sekcje regionalne.

Ponadto odwołane zostają szkolenia związkowe – nowe terminy zostaną ustalone i podane do 
wiadomości w późniejszym terminie. Nie odbędzie się także tradycyjne doroczne seminarium, 
organizowane przez podbeskidzką „Solidarność” w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 
przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Przewodniczący ZRP NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

rEflEksja na WiElki tydziEń

OtWÓrzMy sErca na MiłOśĆ
Drodzy Siostry i Bracia! Niełatwo coś sen-

sownego pisać w sytuacji, w której się znajdu-
jemy. Niełatwo, kiedy nadzieja przestaje być, 
po ludzku rzecz biorąc, użyteczna. Na szczę-
ście wielu z Was, jeśli nie wszyscy, to ludzie 
wiary, nadziei i miłości, wyznawcy Jezusa, 
naszego Pana i Zbawiciela. Rozpoczynając 
Wielki Tydzień, popatrzmy w Jego prze-
strzeń jako pełni ufności w Pana Jego wy-
znawcy.

W homilii w bazylice św. Piotra w Niedzielę 
Palmową papież Franciszek wskazał, że słowo 
Boże „ukazuje Jezusa jako sługę”. – Bóg nas 
zbawił, służąc nam. Zazwyczaj sądzimy, że to 
my służymy Bogu. Nie, to On służył nam bez-
interesownie, bo pierwszy nas umiłował. Trud-
no jest kochać nie będąc kochanym. A jeszcze 
trudniej służyć, jeśli nie pozwolimy, by służył 
nam Bóg – wskazał papież. Wyjaśnił, że Jezus 
służył nam, oddając za nas swoje życie. – Jego 
miłość przywiodła Go do złożenia za nas siebie 
w ofierze, do wzięcia na siebie całego naszego 
zła. Bóg nas zbawił, pozwalając, by nasze zło 
rozpętało się nad Nim. Nie reagując, jedynie 
pokorą, cierpliwością i posłuszeństwem sługi, 
wyłącznie siłą miłości. A Ojciec podtrzymy-
wał służbę Jezusa: nie rozgromił zła, które się 
na Niego zwaliło, ale podtrzymywał Jego cier-
pienie, aby nasze zło zostało pokonane jedynie 
dobrem, aby było przeniknięte na wskroś miło-
ścią – tłumaczył Ojciec Święty.

Tak więc uwierzmy, że w tym trudnym do-
świadczeniu nie jesteśmy opuszczeni przez 
Boga, który nas kocha, chociaż dopuszcza cier-
pienie.

Dzisiaj, w dramacie pandemii, w obliczu tak 
wielu pewników, które się rozpadają, w obli-
czu wielu zdradzonych oczekiwań, w poczu-
ciu opuszczenia, które ściska nam serce, Jezus 
mówi do każdego z nas: „Odwagi: otwórz swo-
je serce na moją miłość. Poczujesz pocieszenie 
Boga, który cię podtrzymuje” – zapewnił pa-
pież.

Ojciec Święty przypomniał, że zostaliśmy 
stworzeni, aby miłować Boga i innych ludzi. – 
Reszta przemija, a to zostaje. Przeżywany przez 
nas dramat pobudza nas, by brać na serio to, 
co jest poważne, by nie zagubić się w rzeczach 
błahych; do ponownego odkrycia, że życie do 

niczego nie służy, jeśli nie służymy. Ponieważ 
życie jest mierzone miłością – stwierdził pa-
pież Franciszek.

Cieszymy się wiedząc, że Chrystus, nasza 
Pascha, jest żywy i zmartwychwstały, że kocha 
nas z niewypowiedzianą miłością i że pragnie, 
abyśmy poszli z Nim. Myślał o nas przed stwo-
rzeniem świata, aby uczynić nas uczestnikami 
Siebie, swojego szczęścia. Pełen miłości po-
myślał o nas, żeby nas kochać, ponieważ Bóg 
jest Miłością.

Jesteśmy otoczeni przez koronawirusa, któ-
ry sprawia, że widzimy, jak bardzo jesteśmy 
wrażliwi i krusi. A jednak wielką łaską jest po-
siadanie wspólnoty, w której można celebrować 
miłość, jaką Chrystus ma do nas i miłość między 
nami. To dzisiaj okazuje się, jakie znaczenie, 
jaką wartością jest rodzina. To teraz musimy 
otworzyć się na wartość rodziny jako domo-
wego Kościoła.

„Kochajcie się” – mówi Pan. W tej miło-
ści wszyscy będą wiedzieli, że jesteście moimi 
uczniami. Wspaniale jest myśleć, że życie zo-
stało nam dane, abyśmy się kochali wzajemnie 
i że nasz koniec jest chwalebny w niebie z Pa-
nem, z Najświętszą Maryją Panną i wszystki-
mi świętymi.

Abp Stanisław Gądecki w orędziu skierowa-
nym do wspólnoty Kościoła w Polsce powie-
dział: „Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość 
w Panu jest waszą ostoją” – pociesza nas prorok 
Nehemiasz (Ne 8,10). Wszystkich powierzam 
opiece naszego Zbawiciela; Tego, który „rozbu-
dza prawdziwą siłę życia, która nie jest brakiem 
problemów, ale pewnością, że jest się kocha-
nym”. Niech wstawiennictwo Matki Najświęt-
szej, św. Jana Pawła i patronów naszej Ojczyzny 
pomoże nam godnie odpowiedzieć na wymaga-
nia obecnego czasu. Do wszystkich kieruję ser-
deczne słowa i wyrazy braterskiej więzi. Każdej 
i każdemu z Was życzę błogosławionych, du-
chowych owoców Wielkiego Tygodnia!

Pragnę także i ja życzyć każdej i każdemu 
z Was owocnego przeżycia tego czasu Wielkie-
go Tygodnia oraz błogosławionych świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego.

Kapelan podbeskidzkiej „Solidarności”
ks. prałat Zbigniew Powada

zMarł ludWik czarnEcki
Z głębokim smut-

kiem przyjęliśmy wia-
domość, że 15 marca 
2020 r. odszedł od nas 
w wieku 87 lat Ludwik 
Czarnecki, zasłużony 
działacz „Solidarności” 
w OBR SM „Bosmal” 
w Bielsku-Białej.

Ludwik Czarnecki 
należał do „Solidarno-
ści” od samego począt-
ku, a więc od września 
1980 r., gdy był jednym ze współzałożycieli 
naszego związku w Ośrodku Badawczo-Roz-
wojowym Samochodów Małolitrażowych 

„Bosmal”. W październi-
ku 1980 r. został wybra-
ny w skład Prezydium KZ 
jako osoba odpowiedzial-
na za informację i propa-
gandę.

W stanie wojennym 
był kolporterem wydaw-
nictw podziemnych, wier-
nym uczestnikiem Mszy 
za Ojczyznę. W 1989 r. 
był jednym z inicjatorów 
wznowienia działalno-

ści „Solidarności” w OBR, wiceprzewod-
niczącym KZ oraz członkiem bielskiego 
Komitetu Obywatelskiego. Działał także 
w Ogólnopolskiej Komisji Porozumie-
wawczej Nauki NSZZ „Solidarność”, był 
również delegatem na walne zebrania pod-
beskidzkiej „S”.

Od 1991 r. przebywał na emeryturze, ale 
do końca życia był aktywnym członkiem 
„Solidarności”, uczestniczącym w życiu 
związkowym, społecznym i politycznym 
miasta i kraju. W 2008 r. za swą postawę 
i działalność został uhonorowany tytułem 
„Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarno-
ści”.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracow-
nikom Zmarłego Ludwika Czarneckiego 
składamy wyrazy współczucia i solidarno-
ści w bólu.
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POrOzuMiEniE PłacOWE W ask

Dzięki porozumieniu płacowemu, jakie zo-
stało zawarte 23 marca w spółce ASK Poland 
w Bielsku-Białej, w zakładzie tym od 1 kwiet-
nia o 250 zł wzrasta premia frekwencyjna, 
a od początku przyszłego roku o taką samą 
kwotę wzrosną płace zasadnicze dla ponad 
900 pracowników tej spółki, zatrudnionych 
w zakładach w Bielsku-Białej i Wilkowicach.

– Nasze oczekiwania były dużo większe, ale 
z drugiej strony pracodawca wcześniej oferował 
dużo gorsze regulacje. Zgodziliśmy się na ten 
kompromis, bo była to ostatnia chwila na po-
rozumienie. Zaczynał się już koronawirusowy 
kryzys – mówi Wanda Stróżyk, przewodniczą-
ca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” spółek FCA Poland, obej-
mującej swym działaniem także oba zakłady 
spółki ASK Poland. Dodaje, że związek będzie 
dążył do tego, aby jak najszybciej wywalczony 
obecnie 250-złotowy dodatek do premii wszedł 
na stałe do płacy zasadniczej.

Przypomnijmy pokrótce przebieg walki 
o podwyżki płac w tej spółce. Spór zbioro-
wy w ASK Poland rozpoczął się 16 stycznia. 
Wcześniejsze rozmowy, dotyczące wzrostu wy-
nagrodzeń w tej spółce, nie przyniosły żadnych 
efektów. – Niestety, także negocjacje prowa-
dzone w ramach sporu zbiorowego, nie dały 
żadnego rezultatu. Pracodawca okopał się przy 
swoich propozycjach, które są nie do przyjęcia 
dla załogi – tłumaczy Wanda Stróżyk. Żądania 
„Solidarności” to podniesienie od 1 stycznia 
2020 r. stawek wynagrodzenia zasadniczego 
wszystkich pracowników ASK Poland o 350 zł 
miesięcznie oraz podniesienia dodatku stażo-
wego o 100 zł miesięcznie. Z kolei pracodaw-
ca upierał się przy podwyżkach wynagrodzeń 
o 120 zł miesięcznie (71 groszy za godzinę) 

i podniesieniu pracowników premii frekwen-
cyjnej o 50 zł/ mies.

– Niestety, pracodawca nie był zaintere-
sowany kompromisem ani porozumieniem. 
Pomimo naszych rzeczowych uwag i meryto-
rycznych argumentów ani o jotę nie zmienił 
swoich wcześniejszych propozycji płacowych. 
Nie było ze strony zarządu ASK żadnego zro-
zumienia dla słusznych oczekiwań pracowni-
ków, żadnego gestu dobrej woli, nie mówiąc 
już o ustępstwach i zapewnieniu godnych 
podwyżek załodze, której zaangażowanie 
i doświadczenie są podstawowym źródłem 
zysków spółki – mówi Wanda Stróżyk. Przy-
pomina, że na skutek impasu w negocjacjach 
najpierw doszło do podpisania protokołu roz-
bieżności, a później – 6 marca – w zakładach 
spółki ASK Poland w Bielsku-Białej i Wilko-
wicach odbył się dwugodzinny strajk ostrze-
gawczy.

Akcję tę poparła znakomita większość zało-
gi. – To był ogromny sukces. Załoga ASK ma-
sowo skorzystała z przysługującego jej prawa 
do zamanifestowania swego niezadowolenia 
z powodu impasu w negocjacjach płacowych. 
Ta firma ma spore zyski, wypracowane przez 
załogę. Żądamy, by pracodawca wreszcie za-
inwestował w ludzi, bo płace zasadnicze w tej 
spółce są już niewiele większe od obecnej pła-
cy minimalnej. Mamy nadzieję, że zarząd spół-
ki zaakceptuje nasze postulaty i nie dojdzie do 
eskalacji protestu – mówiła bezpośrednio po 
strajku Wanda Stróżyk.

Podpisane porozumienie doprowadziło do 
uspokojenia sytuacji w zakładzie. Teraz zarów-
no pracodawca, jak i załoga mają inny problem 
– narastający kryzys związany z epidemią ko-
ronawirusa…

W czasiE kryzysu dObrzE WidaĆ, dlaczEgO WartO nalEŻEĆ  
dO zWiązku zaWOdOWEgO

zOrganizOWani Mają lEPiEj
– Bez porozumienia z organizacją związkową 
pracodawca nie otrzyma wsparcia w ramach 
tarczy antykryzysowej. NSZZ „Solidarność” 
w ramach konsultacji społecznych domagał 
się rozwiązań dających realny wpływ na tryb 
i zakres ustalania warunków wykonywania 
pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego wymiaru czasu pracy. Oprócz tej 
zmiany w ramach konsultacji społecznych 
rząd uwzględnił wiele innych postulatów 
związku – mówi Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”. Poniżej prezentujemy 
obszerne fragmenty rozmowy Piotra Dudy 
z Robertem Wąsikiem, którą opublikował 
Tygodnik Solidarność.

TS: Tarcza antykryzysowa przyjęta (…). Moż-
na powiedzieć – koniec dyskusji, działamy. 
Czy tarcza spełni swoje zadanie, czyli ochroni 
polską gospodarkę i miejsca pracy przed skut-
kami kryzysu wywołanego pandemią?
PiOTR DuDA: (…) Żadna ustawa nie jest 
w stanie zrekompensować wszystkich strat, które 
poniesie nasza gospodarka, a tym samym przed-
siębiorcy i pracownicy. Skala tego kryzysu jest 
niespotykana i do tego nie wiemy, jak długo po-
trwa. To, co zrobił rząd, wydaje się optymalne na 
ten moment, a na krytykę opozycji spuściłbym 
zasłonę milczenia. Wystarczy porównać, jak oni 
sobie radzili w poprzednich kryzysach.

Czy tarcza pomoże? O to trzeba pytać pra-
codawców, bo oni tworzą miejsca pracy. „Soli-
darność” w tym całym przedsięwzięciu pilnuje 
przede wszystkim, aby zbyt wiele nie przerzuca-
no na pracowników, aby wprowadzić takie za-
bezpieczenia, by nie wykorzystywać tej sytuacji 
do nadmiernego lub nieuzasadnionego wykorzy-
stywania kryzysu do ograniczania praw pracow-
niczych i liberalizowania rynku pracy.

Czy w zapisach tarczy udało się „Solidarności” 
zabezpieczyć pracowników przed nadużywa-
niem kryzysu do ograniczania ich praw?

Na pewno zrobiliśmy wszystko, co było moż-
na. Nasi eksperci wykonali ogromną pracę, za co 
jestem im wdzięczny, aby na czas przeprowadzić 
konsultacje społeczne tej ustawy. Potrzeba było 
też wytężonej komunikacji z rządem, czemu pan-
demia nie pomagała. Najważniejszy dla nas zapis 
jest taki, że w firmach, gdzie są reprezentatywne 
związki zawodowe, bez porozumienia z nimi nie 
będzie wsparcia. Dialog, porozumienie i dopie-
ro pomoc państwa. Dzięki temu kwestie postoju 
ekonomicznego, zmniejszenia wymiaru czasu 
pracy, czy nawet koniecznych zwolnień, będą 
odbywały się w drodze konsensusu. I to jest dla 
nas najważniejsze.

Jednak w większości firm nie ma 
związków zawodowych. Tam to za-
bezpieczenie jest iluzoryczne.

No tak, ale każdy mógł się zorgani-
zować. Przynależność związkowa jest 
dobrowolna i nikogo nie można do tego 
zmusić. Nie możemy ponosić winy, że 
my byliśmy bardziej roztropni i daliśmy 
sobie szansę na zbudowanie siły, dzięki 
której możemy wpływać na nasze wa-
runki pracy.

„Solidarność” zabiega przede 
wszystkim o prawa swoich członków. 
Zresztą nie mamy możliwości praw-
nych, aby chronić pracowników tam, 
gdzie nie ma związków. Nie mamy ta-
kich skutecznych narzędzi. Choć udało 
nam się wprowadzić do tarczy koniecz-
ność nadzoru Państwowej Inspekcji 
Pracy przy wprowadzaniu w nieuzwiąz-

kowionych firmach postojów ekonomicznych 
i zmniejszonego czasu pracy.

Istotą tarczy jest zachęcenie przedsiębiorców, 
aby nie zwalniali pracowników. I chyba wpro-
wadzono ją na czas, bo jak na razie nie widać 
zwolnień grupowych. Tym, którzy są obecnie 
zwalniani, najczęściej kończą się umowy cywil-
noprawne i umowy terminowe. Tu warto przy-
wołać niedawną historię. Co by było, gdyby 
zrobiono to, czego chciało PO i PSL. A przypo-
minam: oni chcieli elastyczności i powszechności 
umów cywilnoprawnych, czyli śmieciowego za-
trudnienia. Gdyby tak się stało, dzisiaj nie byłoby 
kogo ratować. Tak jak w USA, w ciągu ostatnie-
go tygodnia zarejestrowano ponad 6 mln bez-
robotnych. A to dopiero początek. Tam nie ma 
kodeksu pracy i jest sama elastyczność.

Tarcza zawiera dużo rozwiązań, co z punktu 
widzenia „Solidarności” jest ważne?

O najważniejszym już powiedziałem. Z na-
szego punktu widzenia ważne jest również pod-
niesienie limitu wysokości świadczeń, od których 
nie pobiera się podatku dochodowego. Słowem, 
będziemy mogli wypłacać członkom związku 
dużo wyższe świadczenia ze związkowych pie-
niędzy bez płacenia podatku. Wyższe będą też 
nieopodatkowane świadczenia z zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych dla wszyst-
kich pracowników.

Jesteśmy w roku 40-lecia Związku. Jak w tej 
sytuacji „Solidarność” zamierza świętować? 
Szykowana jest przecież wielka impreza ro-
dzinna na PGE Narodowym.

Mimo że to piękna okrągła rocznica, nie bę-
dzie wielkiego rodzinnego festynu, który plano-
waliśmy 29 sierpnia na PGE Narodowym. Taką 
decyzję podjęliśmy na telekonferencji z szefa-
mi regionów. Z kilku powodów. Nie wiemy, ile 
czasu potrwa i jakie będą skutki pandemii. Nie 
wiemy, ilu ludzi straci pracę, zarobki, ilu straci 
swoich bliskich. To nie jest atmosfera do radosnej 
zabawy. Ponadto wszystkie środki potrzebne są 
dzisiaj na ratowanie gospodarki i miejsc pracy. 
Także te, które pozyskalibyśmy od potencjalnych 
sponsorów. Dzisiaj są inne priorytety (…).

Potrzeba było ostrzegawczego strajku większości załogi spółki ask, by doszło do podpisania porozumienia 
płacowego w tej firmie.

– Żądamy, by pracodawca wreszcie zainwestował w ludzi, bo płace zasadnicze w tej spółce są już niewiele większe 
od obecnej płacy minimalnej – mówiła dziennikarzom wanda stróżyk podczas protestu załogi spółki ask.
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OcHrOna dla najsłabszycH
O programach społecznych i walce ze skutkami pandemii rozmawiamy  

ze Stanisławem Szwedem, wiceministrem w Ministerstwie Rodziny,  

Pracy i Polityki Społecznej, posłem PiS Ziemi Bielskiej.

Redakc Ja: Spotykamy się 
przed wydaniem świątecz-
nego numeru „Gazety Be-
skidzkiej”, z całą pewnością 
każdego innego roku rozma-
wialibyśmy o czym innym. 
Ale teraz wszyscy żyjemy 
pandemią.

sTanisł aw szwed: Dla nas 
wszystkich każdego roku okres 
Wielkiego Postu i zbliżających 
się Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego był przede wszyst-
kim czasem modlitwy, refleksji, 
składania sobie życzeń, dzisiaj 
jest zupełnie inaczej. Pandemia 
koronawirusa to wydarzenie 
absolutnie bezprecedensowe. 
Z pewnością to najważniejsza 
próba, z jaką Polska i świat się 
mierzą w XXI wieku. Oznacza 
walkę o ochronę naszego zdro-
wia, naszego życia. Ale prowa-
dzimy i drugą walkę – o naszą 
gospodarkę, miejsca pracy. 
Robimy wszystko, aby nie dać 
się złamać tej strasznej zarazie. 
Dziękuję wszystkim, którzy to 

rozumieją i wykazują ogromną 
odpowiedzialność w przestrze-
ganiu wszystkich zasad walki z 
koronawirusem.

Rząd zapowiada, że na rato-
wanie gospodarki przeznacza 

ponad 212 mld zł. To potęż-
ne kwoty. Czy w związku 
z tym zapisy w budżecie na 
programy socjalne, które 
wprowadziło Prawo i Spra-
wiedliwość, nie będą zagro-
żone?

Ciężko mi sobie nawet wy-
obrazić, jak w tej trudnej sytu-
acji, w której znaleźliśmy się 
w związku z pandemią, bez 
tych programów socjalnych 
żyłyby polskie rodziny. Pragnę 
zapewnić, że zarówno Program 
500+, jak i 13. emerytura będą 
kontynuowane, bo dają moż-
liwość większej stabilizacji 
w naszym codziennym życiu.

Okoliczności nie sprzyjają 
świętowaniu, ale warto przy-
pomnieć, że właśnie mijają 4 
lata od funkcjonowania nasze-
go programu „Rodzina 500+”. 
Skorzystało z niego 6,5 mln 
naszych dzieci, zaś łącznie do 
naszych rodzin trafiło ponad 
102 mld zł. Podobnie jest 
z dodatkowymi środkami dla 
emerytów i rencistów, czyli 
tzw. trzynastą emeryturą. Te-
goroczna „trzynastka” od po-
czątku kwietnia wraz z wypłatą 
emerytur trafia do naszych se-
niorów. Łącznie w tym roku 
przeznaczymy na nią ponad 
11,7 mld zł.

Tarcza antykryzysowa ma 
powstrzymać spowolnienie 
całej polskiej gospodarki. 
Wiele osób – pracowników, 
a także drobnych pracodaw-
ców i samozatrudnionych – 
myśli jednak o utrzymaniu 
się na rynku pracy. W ja-

kim zakresie mogą liczyć na 
wsparcie rządowe?

Działania, które podejmu-
jemy jako rząd Zjednoczo-
nej Prawicy, idą równolegle. 
Czyli z jednej strony walczy-
my o maksymalne spowol-
nienie rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Stąd wynikają 
te niełatwe obostrzenia, jaki-
mi jesteśmy poddani w naszym 
codziennym życiu. Z drugiej 
zaś strony działamy z pełną 
świadomością, że spowol-
nienie w naszym społecznym 
życiu w całym kraju oddziału-
je z ogromną szkodą dla go-
spodarki. Wyciągnęliśmy też 
wnioski z doświadczeń innych 
państw, które dzisiaj prze-
żywają ogromne problemy 
z ochroną życia swoich oby-
wateli. Stąd naszą odpowiedzią 
są rozwiązania zawarte w Tar-
czy Antykryzysowej, która bę-
dzie na bieżąco uzupełniana. 
Te pierwsze działania są na 
trzy miesiące, zarówno obej-
mują mikroprzedsiębiorców, 
firmy i ich pracowników czy 
też osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą.

Jakie działania podejmuje 
Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej?

Nasze Ministerstwo obej-
muje część działań Tarczy 

Antykryzysowej, przede 
wszystkim tych związanych 
z osłoną rynku pracy. Ich 
jest wiele, warto wspomnieć 
o możliwości zwolnienia ze 
składek dla samozatrudnio-
nych, mikroprzedsiębiorców, 
świadczenia postojowe, odro-
czenia płatności na FUS, czy 
pożyczki dla mikroprzedsię-
biorców.

Wszystkie informacje wraz 
z potrzebnymi dokumentami są 
na naszych stronach. Zachęcam 
do korzystania z wszelkich 
form wsparcia, które znalazły 
się w naszej Tarczy Antykry-
zysowej.

 Najważniejsze to prze-
trwać ten najtrudniejszy czas 
i wspierać się nawzajem. Zdro-
wie i bezpieczeństwo polskich 
rodzin jest w tej chwili najważ-
niejsze. Tarcza Antykryzysowa 
musi pomóc polskim pracow-
nikom, firmom, aby pokonać 
ten niespotykany w naszej 
gospodarce czas i przywrócić 
normalność. Wierzę, że dzię-
ki tym rozwiązaniom uda nam 
się ograniczyć negatywne skut-
ki kryzysu, ochronić miejsca 
pracy, zapobiec bankructwom 
firm i wrócić do normalnej roz-
wijającej się gospodarki, czego 
z całego serca życzę wszystkim 
mieszkańcom naszego regio-
nu. (R)

działania tarczy antykryzysOWEj, ktÓrE kOOrdynujE 
MinistErstWO rOdziny, Pracy i POlityki sPOłEcznEj:

 zwolnienie ze składek na fundusz Ubezpieczeń 
społecznych za marzec, kwiecień, maj.
 dla samozatrudnionych, którzy opłacają skład-

ki wyłącznie na własne ubezpieczenie, których 
przychód nie przekroczył 300% przeciętnego 
wynagrodzenia, tj. 15681 zł.

 mikroprzedsiębiorca do 9 osób opłacający skład-
ki za siebie i zatrudnione osoby.

 rozpocząłeś działalność przed lutym 2020 r.
wnioski składamy do zUs do końca czerwca: 
elektronicznie na pue.zus.pl, za pośrednictwem 
poczty lub osobiście w placówce zUs.
 świadczenie postojowe dla osób wykonujących 
umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, o dzieło, 
agencyjna) i nie jesteś pracownikiem, możesz otrzy-
mać jednorazowe wsparcie w kwocie 2080 zł, dla tych 
którzy mają niższe wynagrodzenie niż 1300 zł, kwota 
równa zawartym umowom dla tej wysokości.
 rozpocząłeś działalność przed 1 lutego 2020 r., 

nie zawiesiłeś działalności, a przychód niższy niż 
15%  stosunku do miesiąca poprzedniego.

 zawiesiłeś działalność – przychód nie wyższy niż 
300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 15681 zł.

wnioski składamy do zUs.
 trzecią formą skierowaną do wszystkich firm jest 
odroczenie albo rozłożenie na raty płatności na fUs 
od stycznia 2020 r.
na stronach internetowych zUs – są dokładne 
wyjaśnienia, jak i formularze do pobrania.
 dla mikroprzedsiębiorców jest kolejna propozycja 
pożyczki do 5 tysięcy zł. warunkiem jej umorzenia 
jest utrzymanie zatrudnienia przez okres, na który 
jest udzielona pożyczka.

wnioski składamy do Powiatowych Urzędów Pracy, 
najlepiej przez platformę internetową.
 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest 
możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzenia 
i składek emerytalnych pracowników w zależności 
od spadku obrotów.
szczegółowe informacje wraz z wnioskami na stronie 
PUP i naszego Ministerstwa.
 wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc 
pracy.
 dla przedsiębiorców będących pracodawcą jest 

możliwość dofinansowania do wynagrodzeń 
i składek emerytalnych z funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych poprzez 
wojewódzkie Urzędy Pracy na okres 3 miesięcy.

 przestój ekonomiczny – okres niewykonywania 
pracy przez pracownika – dofinansowanie do 50% 
płacy minimalnej plus składka emerytalna, tj. 1533 zł,
 spadek obrotów o 15% w stosunku do dwóch 

kolejnych miesięcy tego roku w stosunku do 
roku poprzedniego,

  spadek obrotu o 25% w dowolnym miesiącu po 
1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku.

 obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika o 20%, 
nie więcej niż do 0,5 – dofinansowanie 40% przeciętne-
go wynagrodzenia plus składka emerytalna, tj. 2452 zł
wniosek bardzo uproszczony składamy do fGŚP, 
najlepiej w formie elektronicznej.
wszystkie informacje wraz z potrzebnymi dokumenta-
mi są na stronach Ministerstwa: www.gov.pl/tarcza-
antykryzysowa, praca.gov.pl, psz.praca.gov.pl oraz na 
stronie zUs – Tarcza antykryzysowa – wsparcie z zUs.
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rEgiOn W czasacH PandEMii
Ponad 78 tys. zł kosztowały środki ochronne w zapobieganiu epidemii koronawirusa,  

jakie zakupiło Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

Jak informuje starosta biel-
ski Andrzej Płonka, zakupy ro-
bione są na bieżąco. Najwięcej 
pieniędzy starostwo wydało do 
tej pory na maseczki i półma-
ski ochronne – prawie 40 tys. 
zł. Na liście zakupów znalazły 
się także kombinezony i gogle 
ochronne, rękawiczki – prawie 
5 tys. sztuk, a także środki de-
zynfekcyjne. Wszystko trafia 
do placówek prowadzonych 
przez Powiat, domów pomo-
cy społecznej, domów opieki, 
szpitali, a także do innych in-
stytucji i służb, które działa-
ją w bezpośrednim kontakcie 
z osobami zarażonymi: Policji 
(kombinezony, gogle, masecz-

ki, rękawice, żele dezynfek-
cyjne) czy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Bielsku-Białej (środki dezyn-
fekcyjne, maseczki).

– Zabezpieczamy w środki 
ochronne nasze domy pomo-
cy społecznej i domy opieki, 
wspieramy Szpital Pedia-
tryczny, Bielskie Centrum 
Psychiatrii – Olszówka oraz 
obiekt kwarantannowy Orle 
Gniazdo w Szczyrku. Dbamy 
także o sam urząd Starostwa 
Powiatowego – mówi starosta 
Andrzej Płonka.

Środki pochodzą z rezerwy 
budżetu Powiatu, przeznaczo-
nej na sytuacje kryzysowe. Po-

wiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego realizuje zakupy 
na bieżąco, chce zdążyć z ko-
lejnymi jeszcze przed świętami 
wielkanocnymi. Obecnie najła-
twiej na rynku dostać maseczki 

ochronne. Jest to efekt wielu 
społecznych akcji szycia ma-
seczek w domach. Pozostały 
towar jest nadal deficytowy 
i dużo droższy, niż na począt-
ku tego roku. (Mf)

powiat bielSki

życzę sobie i wszystkim po kolei radości wielkanocnej, która może 
trwać pomimo cierpienia, radości prawdziwie chrześcijańskiej, która 
trwa, nawet kiedy nas ogarną – czy małe, czy wielkie – tylko ludzkie noce  
– pisał jakże wymownie poeta w sutannie ksiądz jan twardowski.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy zdrowia, niegasnącej nadziei na lepsze 
jutro, a Jezus Chrystus niech darzy Wielkanocnym 
pokojem, radością i wszelkim powodzeniem.

JaN BoroWSKi  
Przewodniczący Rady  

Powiatu w Bielsku-Białej

aNdrZeJ PłoNKa
Starosta Bielski

działa OśrOdEk 
kWarantanny

Setkę osób może przyjąć 
ośrodek kwarantannowy, uru-
chomiony w Centrum Kon-
gresów i Rekreacji „Orle 
Gniazdo” w Szczyrku.

Pierwszą osobę przy-
jęto w piątek 20 marca, 
pod koniec miesiąca było 
ich tam już 21. Kierowane 
są tu przez Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kry-
zysowego w Katowicach 
tylko osoby zdrowe, które 
muszą odbyć obowiązko-
wą 14-dniową kwarantan-
nę. Pokoje dla takich gości 
znajdują się w wydzielonej 
części ośrodka, a pracowni-
cy Orlego Gniazda nie mają 
bezpośredniego kontaktu 
z nimi. Przyjęcie do ośrod-
ka odbywa się bezobsługo-
wo przez tzw. śluzę, gdzie 
znajduje się umywalka 
oraz środki dezynfekujące. 
Na stole odbierają koper-
tę z regulaminem pobytu, 
który muszą podpisać oraz 
klucz do pokoju.

Kolejne 2 tygodnie prze-
bywają w pokoju z łazienką. 
Nie mogą z niego wycho-
dzić, mogą na określonych 
warunkach korzystać z bal-
konu. Posiłki dostarczane są 

3 razy dziennie pod drzwi 
pokojów. Goście odbierają 
posiłek po otrzymaniu tele-
fonu. – Posiłki roznosi czte-
rech pracowników, w tym 
ja. Mimo że nie mamy bez-
pośredniego kontaktu z oso-
bami przebywającymi na 
kwarantannie, robimy to 
w maseczkach, goglach 
ochronnych i rękawiczkach 
– mówi Beata Rakszawski, 
dyrektor zarządzający Or-
lego Gniazda. Reszta pra-
cowników nie ma wstępu 
do segmentu.

Ośrodek testuje możliwość 
zakupów on-line dla przeby-
wających na kwarantannie. 
– Trzeba wziąć pod uwagę 
fakt, że część z nich trafia do 
nas prosto po przekroczeniu 
granicy i nie byli w stanie 
zaopatrzyć się we wszystko. 
Ewentualne zakupy będą do 
nich dostarczane wraz z posił-
kami – dodaje dyrektor.

Ośrodek ma monitoring 
wewnętrzny z kamerami na 
korytarzach oraz zewnętrzny, 
jest także oznakowany i obec-
nie nie ma do niego wstępu 
nikt z osób postronnych. Zła-
manie zakazu jest zagrożone 
karą finansową. (Mf)
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starostwo zakupiło do tej pory 40 tys. maseczek i półmasek ochronnych.
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segment na kwarantannę został odizolowany od reszty ośrodka.

andRzeJ Płonka,
starosta bielski:

dla wszystkich to trudny okres, 
także dla służb podlegających 
samorządowi powiatowemu, 
które w dużej mierze stoją na 
pierwszej linii frontu walki z 
pandemią. dobrze, że wszystko 
odbywa się sprawnie, zgodnie 
z procedurami, a zwłaszcza ze 
zdrowym rozsądkiem. Mam na-

dzieję, że to, co przygotowaliśmy 
na wypadek poważnego rozwoju 
epidemii, okaże się niewykorzy-
stane.
Również jako społeczeństwo 
naszego regionu podchodzimy 
poważnie do zagrożeń i angażu-
jemy się tam, gdzie jesteśmy w 
stanie udzielić pomocy. sytuacja 
dla nas wszystkich jest zupełnie 
nowa, społeczny dystans wszyst-
kim nam doskwiera, toteż każde 
działanie, aby zachowując rygory 
izolacji wspierać się wzajemnie, 
a zwłaszcza tym najbardziej wy-
stawionym na zagrożenia, warte 
jest uwagi i pochwały.
wierzę głęboko w to, że okres 
zbliżających się świąt napełni 
nas nadzieją, a wkrótce za-
czniemy powracać do normal-
nego życia.

WsParciE na tElEfOn
Telefoniczną pomoc psy-

chologiczną dla osób po-
trzebujących wsparcia, m.in. 
przebywających w kwarantan-
nie oraz izolacji społecznej, 
uruchomiło Bielskie Centrum 
Psychiatrii „Olszówka”.

Pomoc skierowana została 
do mieszkańców powiatu biel-
skiego i miasta Bielska-Białej. 
– Pewne formy działalności 
placówki zostały zawieszone, 

m.in. warsztaty terapii zaję-
ciowej, oddziały dzienne. Ale 
też personel cały czas pracuje 
i to właśnie z tej strony wyszła 
inicjatywa, aby uruchomić nu-
mer telefonu, pod którym będą 
dyżurowali psycholodzy, psy-
choterapeuci, pracownicy od-
działów dziennych, prowadzący 
zajęcia terapii zajęciowej – wy-
jaśnia Lucyna Majewska, na-
czelnik Wydziału Zdrowia 

w Starostwie Powiatowym 
w Bielsku-Białej. – Wszy-
scy chętnie porozmawiają 
z osobami, które będą miały 
w tej formie potrzebę wsparcia. 
Udzielanie go nie dotyczy tyl-
ko pacjentów, ale wszystkich: 
mieszkańców w kwarantan-
nie czy autoizolacji, pracow-
ników służby zdrowia, którzy 
w tym okresie poddani są prze-
cież olbrzymiej presji – doda-
je. Pomoc można uzyskać pod 
numerem telefonu 602-391-

719 od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8 do 15.

Specjalny kontakt urucho-
mił także Podbeskidzki Ośro-
dek Interwencji Kryzysowej 
w Bielsku-Białej – telefon 
wsparcia dla osób niesłyszą-
cych oraz słabo słyszących. 
W przypadku spraw związa-
nych z zakupami czy lekami 
oraz udzielenia wsparcia psy-
chicznego osoby niesłyszące 
mogą wysłać SMS-a pod nu-
mer telefonu 530-560-611. (R)
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gmina beStwina

z okazji Świąt Wielkanocnych  
życzymy, aby zmartwychwstały chrystus 

dał nam wiarę w zwycięstwo dobra
i napełnił nasze serca pokojem.

radosnego alleluja
życzą

Wójt  
gminy bestwina 

artur Beniowski

przewodniczący rady  
gminy bestwina

Jerzy Stanclik

Plany MOgą uciErPiEĆ
Z wójtem gminy Bestwina Arturem Beniowskim rozmawiamy o tegorocznych planach inwestycyjnych  

i zagrożeniach w ich realizacji. 

RedakcJa: Od uchwalenia te-
gorocznego budżetu Gminy 
Bestwina upłynęły zaledwie 
trzy miesiące, a już trzeba się 
zastanawiać, czy w obecnej 
sytuacji uda się go utrzymać 
na pierwotnym poziomie. Na 
ile w takim razie będzie moż-
liwe zrealizowanie wszyst-
kich planów inwestycyjnych?
aRTUR Beniowski: Trudno w 
tym momencie powiedzieć, 
jak dokładnie ułoży się budżet 
po stronie dochodów, patrząc 
przez pryzmat epidemii. Zapo-
wiadane jest znaczne spowol-
nienie gospodarki, a co za tym 
idzie prawdopodobnie zmniej-
szą się wpływy z podatków do-
chodowych, które są znacznym 
zastrzykiem finansowym dla 
samorządów. Nie będą one zre-
alizowane zgodnie z prognoza-
mi. W takiej sytuacji niestety 
ucierpią nasze plany i zamie-
rzenia inwestycyjne. Nie chcę 
teraz wskazywać, które poten-
cjalnie pozostaną niezrealizo-
wane bądź przesunięte na lata 
przyszłe. Dołożymy wszelkich 
starań, zakładając zmniejszone 
wpływy do budżetu Gminy, by 
mogły zostać zrealizowane za-
dania, na które mamy pozyska-
ne środki zewnętrzne.

Gmina Bestwina w swoje pla-
ny budżetowe wpisała liczne 
inwestycje. Na które z nich 
warto zwrócić uwagę? Które 
są szczególnie ważne dla roz-
woju?

Od wielu lat tworząc bu-
dżet dla naszej Gminy staram 
się, by był on w miarę zrów-
noważony. I to zarówno pod 

kątem „tematyki” inwestycji, 
jak również rozwoju wszyst-
kich naszych sołectw. Oczywi-
ście, są lata, w których robi się 
więcej w jednej miejscowości, 
w kolejnych latach – w innej.

W bieżącym roku mogę 
wskazać szereg ważnych, 
prorozwojowych inwestycji. 
To niewątpliwie rozpoczęcie 
budowy chodnika w Janowi-
cach od kościoła w kierunku 
tzw. leśniczówki. Jesteśmy 
już po wyborze wykonawcy 
i mam nadzieję, że rzeczy-
wistość pozwoli nam rozpo-
cząć to zadanie po świętach 
wielkanocnych. Już w trak-
cie prac jest modernizacja 
ul. Krakowskiej w Bestwi-
nie, współfinansujemy tę in-
westycję jako Gmina razem 
z Powiatem Bielskim. Z ko-

lei na etapie rozstrzygnięcia 
jest przetarg na budowę żłob-
ka przy przedszkolu w Kanio-
wie. Przypomnę, że na ten cel 
uzyskaliśmy dofinansowanie 
w ramach rządowego progra-
mu „Maluch+”. Czekamy na 
informację odnośnie zadań 
związanych z usuwaniem 
skutków powodzi na naszych 
drogach, na które mamy jak 
co roku złożone wnioski 
o dofinansowanie.

Uchwałą Rady Gminy mam 
możliwość wnioskowania do 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach o pożyczkę umarzalną 
na termomodernizację budyn-
ku przedszkola w Janowicach. 
Planujemy ponadto dofinanso-
wać wymianę kolejnych 100 

pieców w naszych miejscowo-
ściach.

Spowolnienie, jakie nas cze-
ka, oznacza również, że nie 
zawsze uda się dotrzymać 
harmonogramu zaplanowa-
nych zadań, np. z powodu 
przedłużenia się okresu roz-
strzygnięć w przyznawaniu 
dofinansowania. Co to może 
oznaczać dla waszych projek-
tów, nie tylko tych inwesty-
cyjnych?

Zakładając czarny sce-
nariusz, oprócz niezrealizo-
wanych inwestycji trzeba 
założyć również rezygnację 
z imprez plenerowych. Nie tyl-
ko ze względu na bezpieczeń-
stwo, ale również pod kątem 
oszczędności. Nie podjąłem 
jeszcze jednak takich decyzji, 
choć są one prawdopodobne. 
Nie chciałbym aż tak daleko 
wybiegać w przyszłość, ale 
perspektywicznie trzeba za-
łożyć, że rok obecny, a być 
może i przyszły, będą latami, 
gdzie jeszcze bardziej niż do-
tychczas będziemy przyglądali 
się każdej wydawanej złotów-
ce. Oczywiście, gdyby musia-
ło dojść do tych ruchów, będą 
one konsultowane z radnymi, 
którzy także, jak dotychczas, 
bardzo odpowiedzialnie i ze 
zrozumieniem podchodzą do 
zaistniałej sytuacji.

Na koniec chciałbym zaape-
lować do mieszkańców Gminy 
Bestwina i czytelników „Gaze-
ty Beskidzkiej” – dla własnego 
zdrowia i bezpieczeństwa in-
nych, na ile to możliwe: #zo-
stańwdomu. (GB)

zgodnie z planami powstanie kolejny odcinek chodnika przy głównej drodze 
w Janowicach.

Rada Gminy upoważniła wójta artura Beniowskiego do pozyskania 
dofinansowania termomodernizacji przedszkola w Janowicach.

Prace przy przebudowie ul. krakowskiej w Bestwinie cały czas trwają.

Gmina planuje również dobudowanie żłobka w kaniowie.
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OstatniE PracE W straŻnicy
Wkrótce rozpocznie się ostatni etap prac przy gruntownej modernizacji i przebudowie budynku  

OSP Świętoszówka. To kolejne działanie poprawiające warunki służby strażaków z gminy Jasienica.

Przy zachowaniu środków 
ostrożności Urząd Gminy Ja-
sienica rozstrzygnął przetarg 
na zagospodarowanie otocze-
nia OSP Świętoszówka wraz 
z wymianą osadnika bezodpły-
wowego na fekalia i zewnętrz-
ną instalacją sanitarną. – To 
trzecia, ostatnia część gruntow-
nej przebudowy i modernizacji 
budynku. Dzięki tym pracom 
obiekt stał się bardziej użytecz-
ny i dostosowany do potrzeb 
jego użytkowników. Zarazem 
został odnowiony i wzmocnio-
ny jako konstrukcja budowla-
na, będzie więc dobrze służył 
przez kolejne dziesięciolecia – 
wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Ostatni etap prac prze-
widuje remont ogrodzenia 
od strony głównej drogi, ul. 
Szkolnej, obok nowego przy-
stanku oraz zamontowanie 
bramek. Ważną częścią ro-
bót będzie położenie nowej 
nawierzchni brukowej przy 
wjazdach do dwóch garaży 
straży pożarnej oraz wzdłuż 
narożnika budynku, a także 
nawierzchni asfaltowej przy 
wjeździe na plac na zapleczu 
budynku, z którego często 
druhowie tej jednostki korzy-
stają. Wartość zadania wyno-
si ponad 207 tys. zł.

Obecnie kończą się rów-
nież prace związane z prze-
budową pomieszczeń po 
poczcie na potrzeby jednost-
ki OSP, co pochłonie 271 tys. 
zł. M.in. powstał drugi garaż, 
a na zapleczu wygospodaro-
wano aneks kuchenny i po-
mieszczenie dla strażaków. 
Dzięki temu druhowie będą 

mieli lepsze warunki służby. 
Jak podkreśla wójt Janusz 
Pierzyna, OSP Świętoszówka 
to bardzo zapracowana jed-

nostka i zapewniająca pomoc, 
również medyczną, na ruchli-
wej S 52 pomiędzy Bielskiem 
a Cieszynem.

Z kolei jeszcze w ub.ro-
ku budynek przeszedł grun-
towną termomodernizację, 
obejmującą oprócz ocieple-

nia także wymianę kotłów 
centralnego ogrzewania, 
modernizację instalacji oraz 

montaż urządzeń fotowolta-
icznych. Koszt robót wyniósł 
ponad 950 tys. zł. (UGJ)

gmina jaSienica

JanUsz PieRzyna,
wójt gminy Jasienica:

w ostatnich latach znacząco 
poprawiliśmy warunki służby 
naszych ochotniczych straży 
pożarnych, a trzeba podkreślić, 
że proces ten cały czas trwa. 
dotyczy to zarówno samych 
strażnic, wyszkolenia, jak i wy-
posażenia, w tym także wozów 
bojowych.
od wielu lat powtarzam, że stra-
że dobrze wypełniają misję za-
bezpieczenia przed zagrożeniami 
i likwidacji skutków przeróżnych 
niebezpiecznych zdarzeń, służą 
poprawie bezpieczeństwa całej 
naszej społeczności. więc tak 
naprawdę to nasza gminna 
inwestycja w bezpieczeństwo. 
warto o to dbać.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,  
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość  
oraz wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstanie napełni Nas pokojem i wiarą, niech da siłę 
w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje 
ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”

                     św. Jan Paweł II

Przewodniczący Rady Gminy                                                   Wójt Gminy Jasienica

Czesław Machalica                                          Janusz Pierzyna
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nOWy WÓz bOjOWy

Garaże w osP Świętoszówka roz-
budowano z myślą o nowym wo-
zie ratowniczo-gaśniczym marki 
Renault d16, który trafił już do 
jednostki. na przełomie roku 
został kupiony dzięki dofinanso-
waniu, jakie wójt Janusz Pierzyna 
pozyskał ze źródeł zewnętrznych. 
fabrycznie nowy, uterenowiony 
samochód, z sześcioosobową ka-
biną, wyposażony został w moduł 
zarówno gaśniczy, jak i ratownic-
twa drogowego. Ma zbiornik na 
wodę o pojemności 3,5 tys. litrów 
i osobny na środek pianotwórczy 
o pojemności 350 l. Również po-
siada dwuzakresową autopompę 
marki Godiva P2a2010 o wysokiej 
wydajności i działko dachowe.
samochód kosztował ponad 821 

tys. zł, z czego z budżetu Gminy 
Jasienica pochodzi przeszło 361 
tys. zł, z Mswia – 70 tys. zł, z fun-
duszu komendy Głównej PsP – 
100 tys. zł, z wojewódzkiego 
funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej w katowi-
cach – 50 tys. zł, zaś narodowego 
– 240 tys. zł.
warto przypomnieć, że na prze-
łomie roku do jednostki osP w 
Rudzicy trafił także fabrycznie 
nowy wóz strażacki marki scania 
P320, również z dofinansowaniem 
zewnętrznym. łącznie pojazd 
kosztował 930 tys. zł. z kolei osP 
Jasienica otrzymała wóz wspar-
cia technicznego marki Mercedes 
z komendy Miejskiej Państwowej 
straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

wójt Janusz Pierzyna wraz ze strażakami osP Świętoszówka przy nowym wozie.

dWiE straŻnicE W kOnkursiE
dwa budynki strażnic z gminy 
Jasienica – w Mazańcowicach i 
Grodźcu – trafiły do finału ogól-
nopolskiego konkursu otwartego 
„Modernizacja Roku & Budowa XXi 
w.”  Trzecim obiektem w konkursie 
jest ośrodek zdrowia w Mazańco-
wicach.
w konkursie, podsumowującym 
2019 rok, biorą udział zeszło-
roczne inwestycje. – zgłosiliśmy 
te obiekty, gdyż mogą być przy-
kładem zaradności i gospodarno-
ści, jaką cechujemy się na Śląsku 
cieszyńskim. zbudowaliśmy je 
z własnych, zaoszczędzonych 

pieniędzy, aby służyły całej spo-
łeczności gminy Jasienica – mówi 
wójt Janusz Pierzyna.
w ub.roku oprócz zakończenia bu-
dowy strażnic w Mazańcowicach 
i Grodźcu, trzy inne: w Święto-
szówce, Rudzicy i wieszczętach, 
przeszły gruntowną termomo-
dernizację. wójt Janusz Pierzyna 
po konsultacjach ze strażakami i 
sołeckimi społecznościami zlecił w 
tych obiektach dodatkowe prace, 
podnoszące stan techniczny straż-
nic. warto też przypomnieć, że 
ruszyła budowa nowej strażnicy 
osP Jasienica.

w ub.roku oddano do użytku dwie nowe strażnice: w Mazańcowicach i 
Grodźcu.
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czas trudnycH dEcyzji
Zawieszenie budżetu obywatelskiego, ogranicze-

nie części planowanych inwestycji oraz odwoła-

nie większości zaplanowanych imprez letnich – 

to niektóre z decyzji podjętych w dobie szerzącej 

się pandemii przez wójta Jaworza Radosława 

Ostałkiewicza przy współpracy z Radą Gminy.

Już w połowie marca, 
krótko po wprowadzeniu 
w całym kraju stanu zagro-
żenia epidemicznego, wójt 
Radosław Ostałkiewicz zde-
cydował o wyłączeniu Urzę-
du Gminy Jaworze wraz 
z jego jednostkami organi-
zacyjnymi z bezpośredniego 
kontaktu z petentami. Miesz-
kańcy zostali jednocześnie 
powiadomieni o dostępnych 
dla nich na ten czas możli-
wościach kontaktu telefonicz-
nego lub drogą elektroniczną. 
Gdy także na terenie powia-
tu bielskiego wykryte zostały 
przypadki zarażenia korona-
wirusem, zamknięto obiekty 
rekreacyjne i sportowe, od-
wołana została także sesja 
Rady Gminy.

W porozumieniu z radny-
mi wójt podjął jednak sze-
reg istotnych decyzji. I tak 
wspomnieć należy m.in. o za-

wieszeniu trwającej edycji bu-
dżetu obywatelskiego, na 
który przeznaczono pierwot-
nie ok. 150 tys. zł. Wstrzy-
mane zostało dofinansowanie 
na zadania realizowane przez 
organizacje pozarządowe, a co 
najmniej na kwartał „zamro-
żono” realizację działań w ra-
mach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji. W zakresie in-
westycyjnym postanowiono 
m.in. zrezygnować ze środ-
ków zewnętrznych w kwocie 
300 tys. zł i wygospodarowa-
nia pieniędzy z własnego bu-
dżetu na stworzenie Centrum 
Edukacji Ekologicznej, czyli 
miejscowych atrakcji przyrod-
niczych w oparciu o Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śród-
lądowej oraz Park Zdrojowy. 
Ponadto, nie będzie możliwe 
zaplanowane wcześniej in-
westowanie w infrastrukturę 
drogową. Pod dużym znakiem 

zapytania stanęła zarazem or-
ganizacja kilku wydarzeń 
kulturalnych, w tym kolejnej 
edycji „Kina Letniego”.

Wój t  po twierdz i ł ,  że 
dokończona zostanie bu-
dowa jaworzańskiej Moty-
larni, przeprowadzone będzie 
w trakcie roku zadanie oświe-
tlenia „Starego Basenu” oraz 

rewitalizacja budynku tzw. 
Trzydziestki. Zrezygnowa-
no również z wprowadzenia 
nowych stawek z tytułu opła-
ty śmieciowej, Gmina ponie-
sie w ślad za tym dodatkowe 
koszty na poziomie blisko 700 
tys. zł, odciążając w ten spo-
sób finansowo samych miesz-
kańców. (M)

gmina jaworze

Radosław  
osTałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:

nie wiemy, jak wyjdziemy z tego 
kryzysu jako wspólnota, ale 
w pewnym zakresie jesteśmy 
na to przygotowani. Mamy, co 
istotne, zgromadzone rezerwy, 
o co zadbaliśmy w ostatnich 
latach poprzez rozsądne gospo-
darowanie środkami, a nasze 
zadłużenie wyraźnie spadło. sy-
tuacja finansowa gminy, także jej 
zdolność kredytowa, są więc na 
bardzo dobrym poziomie. Poza 
tym notujemy od lat wysoki 
wskaźnik rozwoju społecznego, 
gospodarczego i ekologicznego.
Żałuję szczególnie, że nie uda 
nam się podtrzymać kontynu-
acji budżetu obywatelskiego, 
bo przez lata doczekaliśmy się 
dzięki społecznym inicjatywom 
ciekawych projektów istotnych 

dla mieszkańców różnych części 
Jaworza. To jednak musi obecnie 
zejść na plan dalszy, podobnie 
jak utworzenie centrum edukacji 
ekologicznej, z czym zwyczajnie 
przy szeregu ważniejszych spraw 
nie zdołamy się uporać w wyma-
ganym terminie. 
Jesienią będziemy chcieli po-
wrócić do programu wymiany 
kotłów na ekologiczne, bo smog 
to niezmiennie jeden z tematów 
wiodących. w tym zakresie doło-
żymy wszelkich starań, aby przed 
zimą sfinalizować termomoder-
nizację szkoły Podstawowej nr 2. 
Ubolewam, że istotnie w czasie 
musimy przesunąć inwestycje w 
oświetlenie uliczne czy zadania 
drogowe, by wspomnieć prze-
budowę ul. wapienickiej wraz z 
parkingiem.
za kluczowe w zaistniałych oko-
licznościach uznaliśmy zapew-
nienie ciągłości najpilniejszych 
usług z punktu widzenia miesz-
kańców. Przed nami rozważenie 
formy wsparcia dla osób prowa-
dzących działalność gospodarczą, 
zapewne poprzez umorzenie 
części podatków. nie pozostaje 
nam tymczasem nic innego, jak 
przez mądre i rozważne działania 
troszczyć się o bezpieczeństwo i 
zdrowie jaworzanek oraz jawo-
rzan, co też stanowi dla mnie 
jako wójta absolutny priorytet.

kOMPutEry i laPtOPy  
dla uczniÓW

W sprzęt potrzebny do  
e-learningu zaopatrzeni zo-
stali uczniowie obu szkół 
podstawowych w Jaworzu.

Krótko po tym, gdy za-
padła decyzja o zawiesze-
niu szkolnych lekcji i stało 
się jasne, że konieczne bę-
dzie wdrożenie nauczania 
zdalnego dla jaworzańskich 
uczniów, w gminie zawią-
zała się nietypowa społecz-
na akcja. Jej inicjatorem był 
mieszkający w Jaworzu, 
a związany naukowo z Uni-
wersytetem Opolskim profe-
sor Dariusz Szostek, który 
zaproponował przekazanie 
prywatnych komputerów do 
obu szkół podstawowych. – 
Zrobiliśmy błyskawiczne ro-
zeznanie, ilu uczniów nie ma 
dostępu do komputera, a ilu 
nie może skorzystać z dobre-
go łącza internetowego. Nie 
była to o dziwo wcale mała 
liczba – mówi wójt gminy 
Radosław Ostałkiewicz.

W odpowiedzi na zło-
żone zapotrzebowanie pro-
fesor z Jaworza zapewnił 
dziesięć komputerów, które 
trafiły następnie do uczniów. 
To sprzęt poleasingowy, ale 
bardzo sprawny i z nowocze-
snymi parametrami, a co za 
tym idzie w pełni wystarcza-
jący do prowadzenia zajęć e-
-learningu w domach. O tej 
wartościowej inicjatywie 

w krótkim czasie zrobiło się 
głośno i niebawem jaworzań-
skie „podstawówki” zyskały 
kolejne trzy komputery. Za-
bezpieczyli je państwo Woź-
niakowie, właściciele Villi 
Barbara w Jaworzu. – Dar-
czyńcom należą się ogrom-
ne słowa podziękowania za 
ich gest w tych trudnych dla 
nas wszystkich momentach. 
Przedsiębiorcy związani z Ja-
worzem doskonale rozumie-
ją, że edukacja naszych dzieci 
to również nasza przyszłość 
– dodaje wójt Ostałkiewicz.

Już niebawem zasoby 
sprzętowe z przeznaczeniem 
dla uczniów jeszcze ulegną 
zwiększeniu. Gmina złoży-
ła bowiem wniosek na za-
kup 25 laptopów za łączną 
kwotę 60 tys. zł. Taką moż-
liwość stworzyła samorzą-
dom administracja rządowa 
za zgodą Komisji Europej-
skiej, która przychyliła się, 
by środki zaoszczędzone do 
tej pory w ramach Programu 
Operacyjnego „Polska Cy-
frowa” rozdysponować wła-
śnie na nabycie niezbędnego 
sprzętu dla szkół. – Zabezpie-
czy to nasze potrzeby. Dzie-
ci będą mogły bez przeszkód 
kontynuować naukę, a sprzęt 
pozostanie w szkołach, gdy 
już sytuacja się unormuje – 
przyznaje Radosław Ostałkie-
wicz. (Ra)
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życzymy, aby Wielkanoc ogarnęła Was 
szczególną atmosferą i nowymi szczęśliwymi 

przeżyciami. by w tym trudnym okresie 
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu,  

a serca napełniła radością i nadzieją.

radosław ostałkiewicz 
Wójt gminy jaworze

zbigniew putek
przewodniczący 

 rady gminy jaworze
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PrOjEkty z dOfinansOWaniEM
Blisko 300 tys. zł pozyskała gmina Kozy na istotne zadania związane z eduka-

cją i rozwojem najmłodszych mieszkańców oraz doposażenie placów zabaw.

Największy z projektów 
realizowany będzie w koziań-
skim Przedszkolu Publicznym. 
Zakłada on przede wszystkim 
zwiększenie szans edukacyj-
nych 35 dzieci, u których zdia-
gnozowano występowanie 
deficytów rozwojowych. Inny 
cel to doskonalenie umiejęt-
ności i kompetencji zawodo-
wych 30 nauczycieli, którzy 
bezpośrednio pracują z naj-
młodszymi objętymi wspar-
ciem. Projekt potrwa do 31 
grudnia br., w jego ramach or-
ganizowane będą dodatkowe 
zajęcia z logopedii, integracji 
sensorycznej i rewalidacyjne, 
łącznie na przestrzeni 1280 go-
dzin. Uzyskane środki pozwolą 
równocześnie na doposażenie 
placówki w niezbędne i nowo-
czesne pomoce dydaktyczne, 
co zagwarantuje planowe prze-
prowadzenie działań projekto-
wych.

Wartość całkowita zada-
nia „Rozwój edukacji przed-

szkolnej w Gminie Kozy” to 
163 381,24 zł, przy czym do-
finansowanie z Unii Europej-
skiej wynosi 138 874,06 zł. 
Pozostała część to wkład wła-
sny samorządu.

Pieniądze dla gminy Kozy 
przyznane zostały również na 
realizację zajęć gimnastyki 
korekcyjnej, organizowanych 
systematycznie przez Centrum 
Sportowo-Widowiskowe. Ich 
uczestnikami są uczniowie 
szkół podstawowych, projekt 

obejmie 60 dzieci w czterech 
15-osobowych grupach.

Pozytywnie rozpatrzono 
także wniosek złożony przez 
gminę w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Pozwoli to 
na zakup nowych urządzeń 
o wartości ponad 130 tys. zł, 
które wzbogacą infrastrukturę 
sześciu placów zabaw zlokali-
zowanych w Kozach. Zadanie 
przewiduje montaż huśtawek 
i zestawów zabawowych, ale 

również siłowni zewnętrznej 
i miniboiska do koszykówki. 
Dodatkowo miejsca rekreacji 
zyskają nowe stojaki na rowe-
ry, kosze na śmieci i poprawia-
jące bezpieczeństwo elementy 
ogrodzenia. (Red)

gmina kozY

Jacek kaliński,
wójt gminy kozy:

dofinansowanie, o które jako 
gmina skutecznie zabiegali-
śmy, dotyczy bardzo ważnych 
projektów, bo mających ści-
sły związek z najmłodszym 
pokoleniem naszych miesz-
kańców. nieoceniona jest 
wartość takich przedsięwzięć, 
które wpływają na poprawę 
warunków edukac yjnych 
uczniów oraz bazy rekreacyj-
nej. wszystko po to, by rozwi-
jali swoje zdolności, poszerzali 
wiedzę, a czas wolny z chęcią i 
satysfakcją spędzali możliwie 
aktywnie. stawiamy takie 
działania jako gmina wśród 
priorytetowych, a zdobywając 
środki zewnętrzne nie szczę-
dzimy ich także z własnego 
budżetu.

radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych 
nadzieją budzącej się do życia wiosny  

i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu, radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz zdrowia  

w tym trudnym dla wszystkich czasie  
mieszkańcom Powiatu Bielskiego

życzą

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński
Przewodniczący rady Gminy Kozy

Miłosz Zelek

nakrętki POMOgą dziEciOM
Przed Urzędem Gminy w Ko-

zach ustawiony został początkiem 
kwietnia duży kosz w kształcie serca. 
Wrzucać do niego można nakrętki, 
akcja ta ma swój bardzo ważny cel.

Każdy z mieszkańców może 
umieszczać w specjalnym koszu 
plastikowe nakrętki po wodzie mi-
neralnej, napojach, sokach, butel-
kach z chemią gospodarczą czy 
kosmetykami. Docelowo zamienią 
się one na pieniądze, gdyż zbiory 
przekazane rodzicom lub opieku-

nom dzieci ze szczególnymi po-
trzebami zostaną odkupione przez 
firmy recyklingowe. Uzyskane 
w ten sposób środki przeznaczane 
będą na rehabilitację dzieci oraz za-
kup specjalistycznego sprzętu.

– Nakrętki, które na co dzień 
trafiają przecież do śmietników, 
możemy zamienić w konkretne 
wsparcie finansowe. Przy okazji 
wzmocni się nawyk segregacji od-
padów wśród mieszkańców naszej 
miejscowości – mówi Justyna Ku-

delska ze Stowarzyszenia Kozian-
ki, pomysłodawczyni akcji „Serce 
na nakrętki”, organizowanej we 
współpracy z Gminą Kozy.

Warto zaznaczyć, że pomysł na 
ponowne wykorzystanie zużytych 
nakrętek narodził się w Bułgarii, 
skąd został przeniesiony do Pol-
ski. W inicjatywę chętnie zaanga-
żowała się koziańska społeczność, 
m.in. lokalny artysta Dariusz Fluder 
wykonał duże czerwone serce z wi-
docznym lokalnym akcentem. (Jk)
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dziEl się i częstuj
Określenia zawarte w tytu-

le dostrzec można z łatwością 
na zupełnie nowej zabudowie, 
jaka pojawiła się w centrum 
gminy. Koziańska jadłodziel-
nia, bo o niej mowa, powstała 
z myślą o całej społeczności.

– To pomysł, który dosko-
nale sprawdza się w innych 
miejscach w regionie i kraju, 
dlatego wierzymy, że również 
u nas będzie rozwiązaniem 
pożytecznym – podkreśla 
wójt Jacek Kaliński.

Jadłodzielnia utworzona 
została dzięki zaangażowa-
niu Stowarzyszenia Kozian-
ki, lokalnych przedsiębiorców 
– firm Klimors i Litgraf, oraz 
samorządu. W specjalnym 
pomieszczeniu, zlokalizo-
wanym obok ośrodka zdrowia 
przy ulicy Szkolnej, znalazła 
swoje miejsce lodówka, za-
montowano również półki 
na żywność. Już kilkanaście 
godzin po otwarciu jadło-
dzielni mieszkańcy zaczęli 
pozostawiać żywność w od-
powiedniej do tego przestrze-
ni. Docelowo ma to z jednej 
strony zapobiec marnowaniu 
się jedzenia, z drugiej zaś sta-
nowić formę pomocy osobom 

w trudnej sytuacji bytowej. – 
To szczytna i wartościowa 
idea. Hasło „dziel się i czę-
stuj” będzie mam nadzieję 
w Kozach obowiązywało na 
dobre – dodaje wójt gminy.

Na obecny czas pandemii 
funkcjonowanie koziańskiej 
jadłodzielni zostało z oczywi-
stych względów zawieszone. 
Gdy tylko jednak będzie taka 
możliwość, nastąpi ponowne 
jej uruchomienie, bo przez 
kilkanaście dni pomysł się 
przyjął. Szczegóły związane 
z projektem, także dokład-
ny wykaz produktów, które 
w jadłodzielni mogą być po-
zostawiane, znaleźć można na 
profilu na Facebooku, wpisu-
jąc w wyszukiwarce frazę – 
„Foodsharing Kozy”. (Ma)
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gmina SzczYrk

przewodniczący rady miejskiej 

Borys Matlak
burmistrz miasta

antoni Byrdy

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

zagości w naszych sercach i napełni 
Wszystkich spokojem, wiarą,  

Bożą radością i mocą.

sPOłEcznE WyzWaniE
Kolejny trudny czas wraz z dynamicznie roz-

wijającą się pandemią nastał dla mieszkańców 

Szczyrku.
Już 11 marca w związku 

z zaistniałym zagrożeniem 
epidemicznym burmistrz An-
toni Byrdy podjął decyzję 
o zamknięciu szczyrkowskich 
szkół podstawowych. Niedłu-
go później ograniczone zostało 
funkcjonowanie kolejnych in-
stytucji, także obiektów z klu-
czowej przecież dla miasta 
branży turystycznej. – Mam 
świadomość, że podmioty go-
spodarcze i miasto to naczynia 
połączone. Mniejsze wpływy 
do budżetu mogą obrócić się 
przeciwko nam wszystkim, 
w tym również i przedsiębior-

com – napisał w oświadczeniu 
do lokalnego biznesu burmistrz 
Szczyrku. – W tym całym nie-
szczęściu pozytywne jest to, że 
wszystkim nam w miarę nor-
malnie udało się przepracować 
zimę, bo atak wirusa rozpoczął 
się na dobre w połowie marca 
– dodał Antoni Byrdy.

W odpowiedzi na liczne 
pytania zwrócił się zarazem 
do przedsiębiorców o wyro-
zumiałość i uregulowanie na-
leżnych podatków na rzecz 
Gminy za pierwszy kwartał 
tego roku. – W odniesieniu 
do kolejnych miesięcy jestem 

otwarty na dyskusję i pro-
pozycje. Zdaję sobie sprawę 
z powagi sytuacji, w której 
wiele osób zostało pozbawio-
nych możliwości faktycznego 
prowadzenia dalszej działal-
ności – podkreślił burmistrz, 
zapowiadając przedstawienie 
do nadchodzących świąt roz-
wiązań, które okażą się po-
mocne mieszkańcom.

Władze miasta bardzo 
poważnie potraktowały do-
niesienia o rosnącej liczbie 
zachorowań w Szczyrku, kie-
rując do mieszkańców ważne 
słowa. – Niezwykle istotne 
jest w tym całym zamęcie od-
dzielenie informacji rzetelnych 
od tych, które wywołują tylko 
niepotrzebne zamieszanie. Nie 
mamy prawa do tego, aby po-
dawać, które osoby chorują, 
bądź odbywają kwarantannę. 

Takie praktyki zawsze źle się 
kończą. Apeluję do sumień, 
aby podchodzić do nękającej 
nas pandemii z empatią i zro-
zumieniem. Dbajmy o zdrowie 
swoje i współmieszkańców, 
przestrzegajmy apeli o pozo-
stanie w domach i przecze-
kanie najgorszego – wyjaśnił 
burmistrz Byrdy.

Jak sam zauważył, to ko-
lejny dla Szczyrku w ostatnich 
miesiącach okres społeczne-
go wyzwania. – Przebywanie 
w domach niech służy pogłę-
bianiu relacji rodzinnych, na 
które w rozpędzonym świe-
cie brakuje na co dzień czasu 
– stwierdził burmistrz Szczyr-
ku, dziękując wszystkim służ-
bom i pracownikom, mimo 
niezmiennie narastającego za-
grożenia wykonującym swoje 
obowiązki. (Ra)

PrzEdszkOlaki  
dla bOHatErÓW

Nietypową akcję tworze-
nia rysunków w dowód uzna-
nia dla osób troszczących 
się na co dzień o powszech-
ne bezpieczeństwo zainicjo-
wało Przedszkole Publiczne 
w Szczyrku.

Przedsięwzięcie błyska-
wicznie zyskało aproba-
tę wśród szczyrkowskiej 
społeczności, czego na-
stępstwem było stworze-
nie wielu ciekawych prac. 
Akcja „Rysunek dla boha-
terów” polegała na odwzo-
rowaniu poprzez rysunki 
policjantów, strażaków, ra-
towników medycznych, 
lekarzy, pielęgniarek, żoł-
nierzy, funkcjonariuszy 
Straży Granicznej i innych 
służb w tych trudnych cza-
sach wykonujących swoje 
obowiązki dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa. Nie 

zapomniano jednocześnie 
o osobach pracujących 
w sklepach, wywożących 
śmieci czy kierowcach auto-
busów, bez których funkcjo-
nowanie w dobie pandemii 
było znacznie bardziej skom-
plikowane.

Wykonane przez naj-
młodszych rysunki, w wie-
lu przypadkach pomysłowe 
i oryginalne, pojawiły się 
w oknach szczyrkowskich 
domów. Zawieszono je tak-
że w witrynie Informacji 
Turystycznej, miasto bo-
wiem wsparło przedszkol-
ną inicjatywę. – Niech to 
będzie znak, że wspieramy 
tych „cichych bohaterów”, 
którzy są teraz szczegól-
nie zaangażowani w walkę 
z groźnym wirusem – pod-
kreślili organizatorzy akcji 
społecznej. (M)
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w szczyrku przy zaangażowaniu fundacji dzieciom i wsparciu ze 
strony lokalnej społeczności zorganizowana została z powodzeniem 
akcja „Maseczki szyjemy – ludzi ratujemy”. w jej efekcie początkiem 
kwietnia przekazano 120 sztuk maseczek, z których skorzystają osoby 
z grupy tych najbardziej potrzebujących i narażonych na potencjalne 
zakażenie koronawirusem.
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zlOt na śWiętO kObiEt
W marcu odbył się 6. Zlot 

Mieszkańców Szczyrku, któ-
ry połączony został z obcho-
dami Dnia Kobiet.

Tradycyjnie już wszyst-
kim mieszkańcom zain-

t e r e sowanym udz i a ł em 
w spotkaniu zapewniono wy-
jazd koleją linową na szczyt 
Skrzycznego. Licznie zgro-
madzonych przywitał bur-
mistrz  Szczyrku Antoni 

Byrdy, składając najlepsze 
życzenia i wręczając kwia-
ty obecnym paniom. Okazją 
ku temu był przypadający 
na 8 marca, a więc krótko 
po szczyrkowskim Zlocie, 

Dzień Kobiet. Z kolei dla 
każdego z przybyłych na 
Skrzyczne szczyrkowian 
przygotowany został poczę-
stunek.

Co jednak najistotniejsze, 
spotkanie było świetnym 
przyczynkiem do wspólnych 
rozmów i przyjemnego spę-

dzenia czasu w towarzystwie 
innych mieszkańców Szczyr-
ku. – Zloty od kilku lat orga-
nizujemy cyklicznie i cieszą 
się one dużą popularnością. 
Niewątpliwie to powód do 
satysfakcji, że szczyrkowia-
nie doceniają czas spędzany 
w często rówieśniczym gro-

nie osób funkcjonujących 
w tej samej społeczności. 
Tym bardziej w obecnym 
okresie, gdy jest to wielce 
utrudnione z racji dotykają-
cej nas pandemii, takie ini-
cjatywy okazują się mieć 
szczególną wartość – uważa 
burmistrz Szczyrku. (Ma)
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gmina wilamowice

Drodzy Mieszkańcy!

Trudno było sobie wyobrazić taki scenariusz na ten czas, na nadchodzące Święta Wielkiej 
Nocy. Żyjemy w zupełnie nietypowych warunkach związanych z epidemią koronawirusa 
i wynikającymi z tego ograniczeniami we wszelkich aspektach naszej codzienności. Nie 
odwiedzimy jak zazwyczaj naszych bliskich, krewnych, znajomych czy sąsiadów. Nie będzie 
możliwości wzięcia udziału w obrzędach liturgii w naszych kościołach. Każdy z nas tylko 
w gronie najbliższej rodziny przeżywał będzie tegoroczne Święta Wielkanocne.

Życzymy Wam, aby ten czas, choć zupełnie inny od naszych wyobrażeń i planów, był 
czasem budowania nadziei i prawdziwej radości mimo tylu przeszkód. Oby światło płynące 
z Pustego Grobu nabrało bardzo konkretnego wymiaru pocieszenia i wytrwałości. Niech ten 
czas przeżyty w gronie najbliższej rodziny przemieni nas i odnowi, niech będzie źródłem siły 
i wzajemnego wspierania się i pomocy. Bo musimy być razem, choć na odległość.

Oby dar zdrowia dla wszystkich i wizja pokonania epidemii oraz normalizacji sytuacji 
była jak najszybciej urzeczywistniona.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wilamowicach

Stanisława Kudłacik
Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

na rOzWÓj PrzEdszkOli
Ponad 735 tys. zł dofinansowania otrzymała 

Gmina Wilamowice na rozwój przedszkoli.

Uroczyste wręczenie umo-
wy odbyło się jeszcze przed 
wprowadzonymi ogranicze-
niami dotyczącymi spotkań 
we wtorek 3 marca w Sali Ko-
lumnowej Urzędu Marszałkow-
skiego w Katowicach. Umowę 
na dofinansowanie projektu 
,,Rozwój edukacji przedszkol-
nej w Gminie Wilamowice” 
wręczył Edycie Chrobak, księ-
gowej wilamowskiego projek-
tu, marszałek województwa 
śląskiego Jakub Chełstowski.

Wartość całego projek-
tu wynosi ponad 865 tys. zł, 
z tego 735,6 tys. zł stanowi 
dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-
2020 dla poddziałania „Wzrost 
upowszechnienia wysokiej ja-
kości edukacji przedszkolnej”. 
Zakłada on przede wszyst-
kim powiększenie w gmi-
nie bazy przedszkolnej o 50 

miejsc – tyle bowiem zostało 
w efekcie jego wprowadze-
nia przyjętych nowych dzieci, 
w tym 27 dziewczynek.

Warto podkreślić, że pro-
jekt jest już realizowany od 
lipca ub.roku w Przedszkolu 
Publicznym w Pisarzowicach 
oraz Przedszkolu Publicz-
nym w Wilamowicach. Za-
trudniono 4 nauczycielki 
wychowania przedszkolne-
go i 3 pracowników obsługi. 

Przedszkola zostały już wypo-
sażone i doposażone w pomo-
ce dydaktyczne, nowoczesny 
sprzęt i materiały, a pomiesz-
czenia szkoły w Wilamowi-
cach i LKS w Pisarzowicach 
przeszły adaptację na potrze-
by sal zajęć dla dzieci. W ra-
mach projektu doskonalone są 
też umiejętności i kompeten-
cje zawodowe 15 nauczycie-
li pracujących w tych dwóch 
przedszkolach. (aG)

ksiąŻę WydrukOWany
Mały książę po wilamow-

sku brzmi „Der Kliny Fjyśt”. 
Właśnie ukazała się książka 
Antoine’a de Saint-Exupéry 
w tym języku.

Książkę w tłumaczeniu Jo-
anny Maryniak oraz Tymote-
usza Króla wydało Centrum 
Zaangażowanych Badań nad 
Ciągłością Kulturową, Wy-
dział „Artes Liberales” UW, 
a także Stowarzyszenie „Wi-
lamowianie” z Wilamowic. 
Przypomnijmy, że pasjonaci 
wilamowskiej kultury przy-
gotowali wcześniej przed-
stawienie „Małego Księcia” 
w tym języku.

Jak przypomina wydaw-
ca, język wilamowski w koń-
cu XX wieku uznawany był 
przez naukowców za prawie 
wymarły. Jego genezy należy 
szukać wśród XIII-wiecznych 
osadników z Zachodniej Euro-
py, którzy przybyli na tereny 
dzisiejszego miasta Wilamowi-
ce – małego miasteczka na po-
graniczu Śląska i Małopolski. 
Język rozwijał się w tej osa-
dzie do 1945 roku, kiedy to na 
skutek powojennych prześla-
dowań został oficjalnie zaka-
zany. Kary za jego używanie 
oraz groźba wywózki na Ural 

lub do powojennych obozów 
sprawiła, że Wilamowianie 
prawie całkowicie porzucili 
język przodków.

Dzięki pracy lokalnych 
aktywistów i środowisk aka-
demickich, od początku XXI 
wieku prowadzone są inten-
sywne działania, mające na 
celu rewitalizację języka wi-
lamowskiego, którym obec-
nie posługuje się około 60 
osób. Publikacja to kolejny 
kamień milowy w rozwoju 
wilamowskiej literatury, któ-
rej tradycje sięgają XIX wieku. 
Ponadczasowa powiastka filo-
zoficzna autorstwa Antoine’a 
de Saint-Exupéry jest chętnie 
tłumaczona na wiele języków 
narodowych i rdzennych, do 
których dołącza również ję-
zyk wilamowski. (R)
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Projekt pozwolił adaptować na sale zajęć pomieszczenia w szkole w wi-
lamowicach.

MaRian TRela,
burmistrz wilamowic:

w naszej polityce rozwoju gminy 
edukacja zajmuje priorytetowe 
miejsce. To konieczność, bowiem 
w naszych sołectwach stale osie-

dlają się nowi mieszkańcy, a też 
nie brakuje miejscowych młodych 
ludzi, zakładających rodziny. To-
też od wielu lat jako samorząd 
tworzymy kolejne miejsca w 
szkołach i przedszkolach.
To olbrzymie koszty, wykorzystu-
jemy więc w tym celu wszystkie 
możliwe sposoby, jak np. wolne 
pomieszczenia w budynkach uży-
teczności publicznej czy też zago-
spodarowując istniejące zasoby 
lokalowe placówek oświatowych. 
cieszę się, że na te zadania pozy-
skujemy dofinansowanie z fun-
duszy zewnętrznych, bo ułatwia 
nam to rozwój bazy edukacyjnej 
w naszej gminie.

sala juŻ gOtOWa
Dobiegła końca budowa sali 
sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Dankowicach.

– Sala jest gotowa, doko-
nane są odbiory techniczne, 
czekamy na formalną decy-
zję o dopuszczeniu do użytku 
– mówi burmistrz Wilamowic 
Marian Trela. – Jeśli tylko bę-
dzie taka możliwość, to jeszcze 
w tym roku szkolnym odbywać 

się tam będą zajęcia wychowa-
nia fizycznego – dodaje.

Nowa sala gimnastyczna 
była od dawna wyczekiwa-
na, zastąpi starą i wysłużoną, 
jaka istniała przy szkole. Ma-
rian Trela wyjaśnia, że dotych-
czasowa sala była zbyt mała 
w stosunku do potrzeb dzieci 
i młodzieży. Problemu z miej-
scem do uprawiania sportu 
przez dankowickie dzieci nie 

rozwiązywało istniejące obok 
szkoły boisko, z którego nie 
można było korzystać w okre-
sie zimowym czy niesprzyja-
jącej aury.

Nowy dwukondygnacyj-
ny obiekt ma ponad 1,3 tys. 
mkw. powierzchni użytkowej. 
Na parterze oprócz samej sali 
mieści się również magazyn 
sprzętu sportowego, szatnie, 
węzły sanitarne wraz z toale-
tami, pomieszczenie gospo-
darcze i pokój instruktorów. 
Na piętrze są z kolei sale te-

matyczne i rytmiki, maga-
zyn na sprzęt oraz węzły 
sanitarne. W ramach zadania 
zostało przewidziane także za-
gospodarowanie terenu w re-
jonie budynku.

Koszt inwestycji wyniósł 
blisko 5 mln zł, z tego blisko 
połowa pochodzi z budżetu 
Gminy Wilamowice, zaś resz-
ta z pozyskanego dofinanso-
wania z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Pol-
skiej. (łU) Fo
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sMOg niEMEdialny
Jeszcze wcale nie tak dawno z pełnym prze-

konaniem można było obwieścić, że wątek czy-
stego powietrza dotyczy nas wszystkich. I to 
absolutnie bez wyjątku. Zdania tego jakkol-
wiek zmieniać nie należy, to nie sposób nie do-
strzec, że dziś temat smogu zwyczajnie przestał 
być medialny.

Wszyscy pochłonięci jesteśmy – co skądinąd 
zrozumiałe – kolejnymi doniesieniami związa-
nymi z błyskawicznie rozprzestrzeniającą się 
pandemią. Wprowadzone zostały liczne odgórne 
obostrzenia i regulacje, a akcja „#zostańwdo-
mu” stała się prawdziwym społecznym wyzwa-
niem. Tym żyjemy, o tym mówimy, to nas też 
bezpośrednio dotyczy i ma wpływ na nasze funk-
cjonowanie.

A co z „wałkowanym” wcześniej przez całe 
miesiące tematem smogu? W medialnych prze-
kazach szukać go na próżno. A zatem zniknął? 
Otóż odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowa 
prosta – SMOG NIE ZNIKNĄŁ. Żaden ekolo-
giczny cud się nie wydarzył.

Warto tymczasem, przyłączając się do inicja-
tywy „#zostańwdomu”, wykorzystać wolny czas 
na pogłębienie wiedzy w zakresie powszechnej 
ochrony środowiska. Choćby właśnie w kwe-
stii skutecznego przeciwdziałania smogowi 
i rozwiązań wpływających na poprawę jakości 
powietrza. Bądźmy szczerzy, a przy tym opty-
mistyczni w swoich przewidywaniach – pande-
mia przeminie i stanie się to raczej prędzej, niż 
później. Nadejdzie jesień i – jak się nietrud-
no domyślić – niczym bumerang powróci te-
mat smogu. Znów będziemy wszyscy odczuwać 
NAGLE nieprzyjemny fetor, a środki masowego 
przekazu ZBOMBARDUJĄ nas wymownymi 
wskaźnikami, danymi, itp.

Może warto więc teraz pomyśleć o swoim 
zdrowiu w długofalowej perspektywie? Przyj-
rzeć się swojemu sposobowi palenia, systemowi 
grzewczemu. I co może być na ten moment istotne 
– rozważyć rozmaite programy pomocowe i do-
finansowania zewnętrzne. Te nie zostały wszak 
„zamrożone” (albo co gorsza „zawirusowane”).

MaRcin nikiel
Redaktor Naczelny

„Gazety Beskidzkiej”

ekologia

EkOkOMEntarz cOraz MniEj azbEstu
Gmina Czechowice-Dziedzice kontynuuje realizację programu usuwania azbestu na swoim terenie.  

Do tej pory zlikwidowano już blisko 1700 ton tych szkodliwych wyrobów.

W pierwszym kwartale no-
wego roku Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzę-
du Miejskiego w Czechowi-
cach-Dziedzicach przypomniał 
o najważniejszych zasadach 
dotyczących obecności azbestu 
na budynkach. – To na właści-
cielu, zarządcy, użytkowniku 
nieruchomości, na której znaj-
dują się wyroby zawierające 
azbest, ciąży obowiązek spo-
rządzenia informacji o nich 
i miejscu ich wykorzystania. 
Podmioty przekazują ją bezpo-
średnio marszałkowi wojewódz-
twa. Natomiast osoby fizyczne, 
niebędące przedsiębiorcami, 
informację o wyrobach za-
wierających azbest składają 
burmistrzowi – podkreślono 
w stosownym komunikacie do 
mieszkańców gminy.

Azbest jest substancją stwa-
rzającą szczególne zagrożenie 

dla środowiska. Stanowiąc po-
łączenie włóknistych minerałów 
i cechując się odpornością na 
wysokie temperatury oraz dużą 
elastycznością, stał się bardzo 
popularnym w minionym stu-
leciu materiałem, używanym 
w budownictwie jako pokrycie 
dachowe i elewacyjne. Pierwsze 
ograniczenia dotyczące użytko-
wania azbestu w Europie Za-
chodniej zostały wprowadzone 
w roku 1986. W Polsce uznano 
go za niebezpieczny kilka lat 
później. W 2002 r. przyjęto ogól-
nokrajowy „Program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest stosowanych na teryto-
rium Polski”. Jego realizację 
przewidziano na lata 2003-2032, 
a cel stanowi wyeliminowanie 
negatywnych skutków zdrowot-
nych i środowiskowych spowo-
dowanych azbestem, poprzez 
sukcesywne usuwanie i uniesz-

kodliwianie wyrobów oraz od-
padów zawierających go.

W gminie Czechowice-Dzie-
dzice wskaźniki odbioru azbestu 
za ostatnie lata przedstawiają się 
obiecująco. Od 2003 r. odebrano 
i przekazano następnie do dal-
szej utylizacji 1149 ton odpadów 
tego typu z domów jednorodzin-
nych i budynków gospodarskich, 

zaś 548 ton azbestu usunięto 
z zabudowy wielorodzinnej, co 
łącznie daje niemal 1700 ton 
szkodliwych wyrobów. Dodać 
należy, że odpady azbestowe są 
na bieżąco odbierane od miesz-
kańców na podstawie umowy 
z wybranym wykonawcą. Za 
ich odebranie i utylizację płaci 
gmina. (Red)

EkOsłuPki i drOn
„Kozy przyjazne środowi-

sku” to tytuł systematycznie 
rozszerzanej akcji, realizowa-
nej w zakresie ekologii w gmi-
nie Kozy.

Przed budynkiem Domu 
Kultury zamontowany został 
już pierwszy ekosłupek, który 
dzięki nowoczesnej technologii 
na bieżąco wskazywał będzie 
jakość powietrza w centrum 
gminy, sygnalizując jego stan 
odpowiednimi kolorami. – In-
stalację kolejnych takich słup-
ków planujemy jeszcze w kilku 
innych częściach naszej miej-
scowości – mówi wójt gminy 
Jacek Kaliński.

Tymczasem jesienią na te-
renie Kóz prowadzone będą 
kontrolne przeloty drona. Urzą-
dzenie wyposażone w specjalne 
sensory wykrywać będzie za-
nieczyszczenia powietrza po-
wstałe np. w wyniku spalania 
śmieci, zawierających kleje, 
farby, lakiery czy inne czynni-

ki szkodliwe dla zdrowia ludzi 
i prawidłowego funkcjonowa-
nia ekosystemu.

Przywołane proekologiczne 
inicjatywy są następstwem po-
rozumienia, jakie Urząd Gminy 
w Kozach zawarł z firmą e-Gmi-
ny sp. z o. o. (Red)

PlEnErOWE  
PracE

W lutym i marcu w ustrońskiej 
Galerii Rynek zaprezentowane 
zostały prace będące efektem ple-
nerów malarskich w Brennej oraz 
węgierskim Hajdúnánás.

Międzynarodowe spotkania ar-
tystów plastyków, organizowane 
przez Stowarzyszenie Twórcze 
„Brzimy” z Ustronia przy mece-
nacie Nadleśnictwa Ustroń, mają 
już swoją wieloletnią tradycję. 
Letnie plenery malarskie, w któ-
rych uczestniczy co roku kilkuna-
stu plastyków z Polski, Węgier, 
Niemiec i Czech to 
jedno z ciekawszych 
wydarzeń artystycz-
nych, a zwieńcze-
niem jest właśnie 
każdego roku wysta-
wa w Ustroniu.

W lutym miał 
miejsce jej werni-
saż, w wydarzeniu 
uczestniczyli m.in. 

burmistrz Ustronia Przemysław 
Korcz oraz prezes Stowarzysze-
nia „Brzimy” Kazimierz Hecz-
ko. Z uwagą przyglądano się 
poszczególnym pracom, ukazu-
jącym ulotne piękno beskidzkie-
go krajobrazu, elementy małej 
architektury, portrety mieszkań-
ców lasu oraz nietuzinkowo in-
terpretującym te tematy, poprzez 
stosowanie oryginalnych technik 
plastycznych. Na szereg inspiru-
jących dzieł zwrócił uwagę nadle-
śniczy Leon Mijal. Podkreślił, że 
od lat efekty malarskich plenerów 
doceniane są zarówno przez lo-
kalną społeczność, jak i środowi-
sko miłośników sztuki. (MM)
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Pierwszy ekosłupek w kozach zamonto-
wany został w centralnej części gminy.
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śrOdki na nOWE PracOWniE
Rozstrzygnięta została szósta edycja konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020”, skierowanego do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego.

Organizujący konkurs 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach poin-
formował, że tym razem na-
płynęło łącznie 206 zgłoszeń, 
z których jury wyłoniło 43 naj-
bardziej atrakcyjne i proedu-
kacyjne projekty zielonych 
pracowni. – Wszystkie prace 
oceniano pod kątem pomysłu 
na zagospodarowanie pracow-
ni, wykorzystanie przestrzeni, 
funkcjonalność, estetykę, kre-
atywność, innowacyjność roz-
wiązań, różnorodność pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia 
i sprzętu oraz zasadność ich 
zakupu – wyjaśnia Tomasz 
Bednarek, prezes katowickie-
go Funduszu.

Wśród wyróżnionych 
placówek nie zabrakło tych 

z Ziemi Bielskiej, Żywiec-
czyzny i Śląska Cieszyńskie-
go. I tak kwotę po 7,5 tys. zł 
uzyskały Szkoła Podstawo-
wa nr 9 w Bielsku-Białej 
z przeznaczeniem na „Labo-
ratorium barw i światła” oraz 
Szkoła Podstawowa w Glince 
w gminie Ujsoły, gdzie po-
wstanie „Hydro-pracownia”. 
Podobnej wielkości środki 
zdobyły Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Jaworzynce w gminie 
Istebna (projekt „Przysta-
nek Głuszec”) oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Ki-
czycach w gminie Skoczów 
(„Eko+Logika”).

Konkurs „Zielona Pracow-
nia_Projekt’2020” skierowa-
ny był do szkół podstawowych 
i średnich z terenu wojewódz-
twa śląskiego. Przyjęto jedno-

cześnie, że o dofinansowanie 
mogą ubiegać się wyłącznie te 
placówki, które nie otrzymały 
go w poprzednich edycjach. 
Cel nadrzędny konkursu sta-
nowi niezmiennie utworzenie 
projektu szkolnej pracowni na 
potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, geologicznych 
czy chemiczno-fizycznych. 

Tegoroczny budżet dla 
szkół w ramach wspomnianej 
inicjatywy wyniósł 320 tys. 
zł. Natomiast od 2015 roku, 
gdy odbyły się pierwsze edy-
cje konkursów „Zielona Pra-
cownia_Projekt” i „Zielona 
Pracownia”, dzięki dotacjom 
z WFOŚiGW w Katowicach 
powstało już 250 pracowni za 
łączną kwotę ponad 8,5 mln 
zł. (M)

EkOlOgiczniE rOWEraMi
We wtorek 10 marca hap-
peningiem na Placu Chro-
brego w Bielsku-Białej 
wystartowała akcja „Ro-
wer Pomaga”. To społecz-
na inicjatywa, która łączy 
działania proekologiczne ze 
wsparciem dla dzieci.

Ubiegłoroczna odsłona 
akcji okazała się rekordo-
wa pod względem zaanga-
żowania w nią uczestników, 
toteż organizująca ją Fun-
dacja Ekologiczna „Arka” 
z Bielska-Białej postanowi-
ła o kontynuacji przedsię-
wzięcia. Tradycyjnie akcję 
zaplanowano łącząc umiejęt-
nie tematykę ekologiczną ze 
społeczną. Każdy rowerzysta 
pokonując kolejne kilometry 
może dokonać rejestracji za-
liczonego dystansu na stro-
nie www.rowerpomaga.pl lub 
poprzez platformę Endomon-
do. Przejechane odległości są 

następnie zliczane, a jeden 
milion kilometrów równo-
znaczny jest z jednym rowe-
rem dla dzieci i młodzieży 
z domów dziecka i organi-
zacji społecznych.

Jak dodaje pomysłodaw-
ca akcji Wojciech Owczarz 
z bielskiej Arki, niezaprze-
czalne są korzyści przed-
sięwzięcia dla środowiska. 

– Wpisując przejechane na 
rowerze kilometry otrzymu-
jemy w specjalnym kalkula-
torze informację odnośnie 
ograniczenia emisji CO2 
w porównaniu do takiej sa-
mej odległości pokonanej 
samochodem – mówi. – Nie 
zapominamy o tym, że rower 
to korzyści dla zdrowia, to 
również zwiększenie odpor-

ności. Oczywiście w obliczu 
panującej sytuacji prosimy 
o zachowanie wszystkich 
ustanowionych reguł w ro-
werowej aktywności, naj-
lepiej jeżdżąc samotnie 
– zaznacza Owczarz.

Wymowne jest, że tylko 
w ub.roku w następstwie ini-
cjatywy „Rower Pomaga” do 
domów dziecka i świetlic 
środowiskowych trafiły 62 
rowery, a w sumie dotych-
czasowe pięć edycji dało 
283 przekazane pojazdy. 
Zaliczone kilometry wpro-
wadziło aż ponad 80 tys. 
uczestników.

Jednym z partnerów obec-
nej odsłony akcji jest Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, po-
nadto współpracę podjęły 
miasta Katowice i Bielsko-
-Biała, liczne gminy partner-
skie, a także Grupa Kęty. (Ma)

zgłOszEnia dO kOńca lata
Z uwagi na aktualną sytu-

ację epidemiologiczną Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 
przedłużył termin składania 
wniosków w konkursie „Zie-
lone czeki”.

Nie do końca marca – jak 
planowano pierwotnie – a do 
31 sierpnia 2020 roku na mocy 
wprowadzonych zmian w re-
gulaminie możliwe jest skła-
danie propozycji do uzyskania 
prestiżowych nagród. Bieżąca 
edycja przedsięwzięcia, orga-
nizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, jest bez wątpienia 
wyjątkowa. Przewidziano bo-
wiem aż pięć konkursowych 
kategorii – ekologiczna oso-
bowość, ekogmina, inwesty-
cja proekologiczna, programy 
i akcje na rzecz ochrony przy-
rody i edukacji ekologicznej 
oraz najaktywniejsza gmina 

w walce ze smogiem i niską 
emisją. W zależności od kate-
gorii laureatom wyłonionym 
przez kapitułę, prócz pamiąt-
kowych statuetek i dyplomów 
honorowych, przyznane zosta-
ną „Zielone czeki” o wartości 
od 10 do 25 tys. złotych.

Istotne jest to, że w konkur-
sie mogą wziąć udział nie tyl-
ko osoby fizyczne, jak miało to 
miejsce wcześniej, ale również 
gminy, jednostki samorządu te-
rytorialnego, przedsiębiorstwa 
oraz organizacje pozarządowe. 
Doceniony ma zostać w ten 
sposób szeroki wkład spo-
łeczny w działania sprzyjają-
ce ochronie środowiska.

Zgłoszenia wraz ze stosow-
nym wnioskiem i uzasadnie-
niem należy składać w siedzibie 
katowickiego Funduszu przy 
ulicy Plebiscytowej 19 w termi-
nie do końca sierpnia br. Lau-
reaci ogłoszeni zostaną we 
wrześniu podczas uroczystej 
gali „Zielonych czeków”. (M)

wszystkie szkoły na terenie gminy Bestwina, w tym placówka w Bestwince, zostały w ubiegłych latach nagrodzone, 
a utworzone zielone pracownie dobrze służą pogłębianiu wiedzy korzystających z nich uczniów.
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