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Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przygotowuje maturzystów do zbliżających się egzaminów. Niebawem
rozpocznie się zarazem rekrutacja na kolejny rok akademicki.
Z ciekawą ofertą studiów na największej uczelni w regionie będzie można zapoznać się podczas
czerwcowych Dni Otwartych, które odbędą się w formule online.
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aktualności

w Bestwinie, wyprzedzając
na kolejnych miejscach zestawienia GBP Wilkowice
oraz MiGBP Czechowice-Dziedzice. W czołówce powiatowej znalazły się także
biblioteki w Buczkowicach,
Szczyrku i Jasienicy.
Ciekawostką jest to, że
biblioteka z Bestwiny najlepsze oceny w prestiżowym rankingu uzyskała już
po raz 14. z rzędu, nie kryjąc
z tego powodu satysfakcji.
– Kłaniamy się wszystkim
Naszym Czytelnikom – dzięki Wam wszystkim, którzy
tak licznie korzystacie z naszych usług, po raz kolejny
Bestwina górą! – czytamy na
stronie internetowej bestwińskiej placówki. (RA)
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Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zajęła najwyższe miejsce
z powiatu bielskiego w rankingu Biblioteki Śląskiej.
W przededniu Dnia Bibliotekarza opublikowany
został ranking Biblioteki
Śląskiej w Katowicach, podsumowujący ubiegłoroczną
pracę bibliotek publicznych
w regionie. Pod uwagę
w ocenie placówek wzięto szereg kryteriów, w tym
m.in. liczbę czytelników,
udostępnień i zakupionych
woluminów w przeliczeniu
na mieszkańców.
Po zsumowaniu najwyższy wskaźnik indeksu
aktywności zdobyła Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka w Bestwinie organizuje liczne zajęcia, popularyzujące
literaturę.

Pracownicy
transgraniczni
bez kwarantanny

Konwent i Zarząd
Beskidzkiej Komunikacji
Po raz kolejny 11 maja
w siedzibie bielskiego Starostwa
Powiatowego
w Bielsku-Białej
odbyło się posiedzenie Konwentu
Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Bielskiego. Spotkanie tradycyjnie prowadził starosta
bielski Andrzej Płonka.
W czasie spotkania odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego Związku
Powiatowo-Gminnego. Obrady prowadził wójt gminy Jaworze Radosław
Ostałkiewicz, prezes Związku. Członkowie Zarządu obradowali nad zmianami do uchwały budżetowej Związku za
rok 2020, dotyczącymi wydatków bieżących. Rozmawiano także o wyrażeniu
przez gminy Kęty akcesu przystąpienia
do BZPG. Na ten temat aktualnie trwają
rozmowy i obustronne negocjacje.
Paweł Sadza, wiceprezes zarządu ds.
transportu PKS S.A. w Bielsku-Białej,
przekazał informację o aktualnej sytuacji w bielskim PKS. Analizowano
dane dotyczące sprzedaży biletów oraz
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Niezmiennie na czele

porównania do analogicznego okresu
sprzedaży w ub.roku.
Wiceprezes przedstawił też dokładną analizę możliwości bielskiego PKS-u pod kątem rządowych rekompensat
w komunikacji publicznej, np. wydłużenia terminu na przekazanie przez płatników składki ZUS, odroczenia wejścia
w życie przepisów o PPK czy w ramach
rządowego Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Firm
i Pracowników.
Przedmiotem dyskusji była także przyszłość dworca autobusowego
bielskiego PKS-u, m.in. plany jego
sprzedaży. Wielokrotnie podkreślano,
że PKS S.A. w Bielsku-Białej jest zabezpieczony przed utratą płynności finansowej. (AM)

Po interwencji samorządów i organizacji regionalnych z terenów przygranicznych, rząd umożliwił przekraczanie
granicy polskim pracownikom transgranicznym bez konieczności odbywania
14-dniowej kwarantanny.
W imieniu samorządów Śląska Cieszyńskiego w tej sprawie napisał prezes Stowarzyszenia „Olza” Janusz Pierzyna. Do
poniedziałku 4 maja obowiązywały ograniczenia w przekraczaniu granicy, obejmujące
również ruch transgraniczny. M.in. Polacy pracujący na terenach przygranicznych
Czech czy Niemiec za każdym razem po
powrocie z pracy do Polski musieli przechodzić 14-dniową kwarantannę. To oczywiście uniemożliwiało im w tym okresie
regularną pracę. Obecnie mogą na powrót
podjąć pracę w pasie transgranicznym.
Wcześniej w sprawie zniesienia tego
obowiązku interweniowały samorządy
terenów przygranicznych oraz regionalne
stowarzyszenia. Janusz Pierzyna, prezes
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, a zarazem przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk
Cieszyński i wójt gminy Jasienica, wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego pismo w tej sprawie. (R)

Z prac poselskich
Z szeregu instrumentów ujętych w tzw. Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej
skorzystali już przedsiębiorcy prowadzący działalność na
Ziemi Bielskiej. – Wsparcie
to ma bardzo istotne znaczenie, dla wielu firm nawet kluczowe, by mogły przetrwać
trudny czas – mówi poseł
Przemysław Drabek, który
także zaangażował się lokalnie w udzielanie niezbędnej pomocy.
Od początku kwietnia,
gdy ogłoszone zostały przez
premiera Mateusza Morawieckiego założenia Tarczy
Antykryzysowej, bielski poseł otrzymał wiele zapytań
od przedsiębiorców. Dowiadywali się wpierw o szczegóły niektórych elementów
pomocy, niebawem pojawiły
się sygnały, że zapowiadane
wsparcie uzyskali. – Mówimy
tu o przedsiębiorcach, którzy
z wnioskiem o przyznanie
środków pomocowych zwrócili się on-line w ramach Tarczy
Finansowej. Bardzo szybko
otrzymali nie tylko pozytywną odpowiedź, ale i pieniądze
niezbędne do przetrwania cza-
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su epidemii – przyznaje Przemysław Drabek.
Tarcza Antykryzysowa to
zestaw ustaw, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom
i gospodarce w obliczu epidemii
koronawirusa. Zarówno w swoim pierwotnym kształcie, jak i z
systematycznie wprowadzanymi korektami, zwłaszcza z myślą o przedsiębiorcach, obejmuje
ona szereg zagadnień. To m.in.
dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników, ochrona konsumentów przed nadmiernym
wzrostem cen, świadczenie
postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, korzystniejsze zasady rozliczania
powstałych strat, częściowe
odroczenie niektórych obowiązków podatkowych i składkowych, zwolnienie mikrofirm
ze składek ZUS czy bezzwrotne
dla nich pożyczki przy podtrzymaniu zatrudnienia.
W skali całego kraju, według stanu na 20 maja br.,
w ramach Tarczy Finansowej
na konta ponad 152 tys. firm
trafiło prawie 61 mld zł. Wymowny bilans Tarczy Antykryzysowej to m.in. niemal 3,74
mld zł na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, 1,26 mld zł

wypłaconych świadczeń postojowych czy aż 1,8 mld zł
zatwierdzonych zwolnień ze
składek ZUS.
Jak podkreśla Przemysław
Drabek, w naszym regionie
nie brakuje przedsiębiorców
zaradnych i rozsądnie prowadzących swoje firmy. Pomimo
tego część z nich nie uniknęła jednak problemów finansowych w obliczu nadzwyczajnej
sytuacji. – Dlatego też rządowe wsparcie ma tak istotne
znaczenie, dla wielu firm nawet kluczowe, by mogły przetrwać trudny czas – wyjaśnia
poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Nie możemy zapominać o tym, że funkcjonowanie
przedsiębiorstw ma bezpośredni związek z poziomem zatrudnienia. Naszym zadaniem jest
utrzymanie jak największej
liczby miejsc pracy i działalności w polskich firmach. To
wielkie wyzwanie – dodaje
Przemysław Drabek.
Poseł otrzymuje jednocześnie informacje od mikroprzedsiębiorców z regionu, którzy
mają trudności z uzyskaniem
zawartej w Tarczy bezzwrotnej
pożyczki w kwocie nieprzekraczającej 5 tys. zł. Świadczenie
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Pomoc bardzo potrzebna

to realizowane jest na poziomie
Powiatowych Urzędów Pracy.
– Ta pomoc powinna nabrać
większej dynamiki, bo opóźnienia przy tak dużym zapotrzebowaniu rzeczywiście się
pojawiły, a dla najmniejszych
firm takie opóźnienie wsparcia
może oznaczać zamknięcie interesu – zauważa poseł PiS.
Przypomina zarazem, że
Tarcza Antykryzysowa to nie
tylko pokaźny pakiet wsparcia
dla przedsiębiorców i pracowników. – To również udogodnienia i korzystne rozwiązania,
które dotyczą wszystkich obywateli – mówi poseł z Bielska-Białej. Wymienia tu m.in.
ochronę Polaków przed lichwą
i nieuczciwymi pożyczkodawcami, przesunięcie spłaty kre-

dytów, przywrócenie biegu
decyzji sądowo-administracyjnych czy dostępność porad
prawnych on-line.
Przemysław Drabek, dzięki przekazaniu przez producenta płynów do dezynfekcji
COV ANTIVIRUS, rozpoczął
tymczasem akcję ich przekazywania do szpitali i innych
jednostek w naszym regionie.
Pierwsza partia, a to aż blisko
500 litrów tego rodzaju środków, trafiła do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
Specjalistycznego Szpitala
Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Śląskiej oraz bielskiego
Hospicjum im. św. Jana Pawła II. W płyny zaopatrzone zostaną ponadto niebawem m.in.
jednostki i organizacje w Ustro-

niu, Żywcu oraz Pszczynie.
Poseł doposaża w nie również
wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z Bielska-Białej. – Stosowanie płynów do dezynfekcji to
w obecnym okresie jedna z najważniejszych zasad sanitarnych, pozwalających uniknąć
zarażenia. Warto o tym pamiętać – stwierdza poseł Drabek.
Dodaje, że od początku epidemii podjęte zostały zdecydowane działania, mające na celu
ochronę Polaków. – Wspólnymi
wysiłkami, dzięki wielkiej odpowiedzialności, nie dopuściliśmy do tego, by w naszym kraju
powtórzył się tragiczny scenariusz, który obserwowaliśmy
w innych państwach – przyznaje Przemysław Drabek. (R)
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Studia w górach
Trwa kolejna edycja internetowej kampanii promocyjnej „Studia w górach”,
realizowanej przez uczelnię
wspólnie z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej i mającej zachęcić młodzież szkół
średnich do wyboru Akademii i Bielska jako miejsca
kontynuacji nauki.

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do udziału w Dniach Otwartych ATH online. W tym roku
wydarzenie, podczas którego zaprezentujemy ofertę studiów wyższych, odbędzie się w wyjątkowej
formie – w całości wirtualnie. Już w dniach 22-26 czerwca kandydaci na studia będą mieli okazję
poznać ofertę edukacyjną Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Kierunki studiów i odpowiadające im webinaria
w trakcie Dni Otwartych ATH, przygotowane
dla osób zainteresowanych studiami:
WYDZIAŁ BUDOWY
MASZYN I INFORMATYKI
 automatyka
i robotyka
 zarządzanie
i inżynieria produkcji
 informatyka
 mechanika i budowa
maszyn

Dni Otwarte ATH online rozpoczną się 22 czerwca i potrwają pięć dni. Bez
wychodzenia z domu maturzyści będą mieli możliwość
udziału w webinariach, które przybliżą charakterystykę wszystkich oferowanych
przez Akademię kierunków
oraz perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Będą mogli również wysłuchać opinii pracowników,
studentów i absolwentów.
– Dni Otwarte adresujemy
do tegorocznych maturzystów,
którzy dzięki spotkaniom online dowiedzą się wszystkiego o studiach w Akademii
Techniczno-Humanistycznej.
Podczas webinariów każdy
z zainteresowanych będzie

WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁÓW,
BUDOWNICTWA
I ŚRODOWISKA
 budownictwo
 inżynieria środowiska
 inżynieria materiałowa
 ochrona środowiska

mógł zadać pytania dotyczące konkretnego kierunku studiów, poznać wykładowców,
studentów. Chcemy pokazać,
że studia w Akademii to także
szereg możliwości znalezienia
interesującej pracy i rozwoju
zainteresowań w Kołach Naukowych. W organizację włączyły się wszystkie Wydziały
Akademii, Samorząd Studencki oraz te jednostki, które na
co dzień opiekują się studentami – mówi dr Anna Foltyniak-Pękala, Prorektor ds.
Organizacji.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I
TRANSPORTU
 zarządzanie
 socjologia
 transport
 analityka i komunikacja
w biznesie
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
 filologia hiszpańska
 filologia polska
 filologia angielska
 pedagogika
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
 pielęgniarstwo
 ratownictwo medyczne

Wybór kierunku kształcenia to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Warto
poznać ofertę Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i przekonać się, jakie możliwości
daje podjęcie studiów na jedynej uczelni akademickiej
na Podbeskidziu.

Zachęcamy do zapisów
na webinaria na stronie:

www.dniotwarte.
ath.bielsko.pl.

Zainteresowane osoby na
stronie www.studiawgorach.
pl znajdą wszystkie ważne
informacje o możliwościach
studiów. Strona oraz profil na Facebooku zachęcają
do zapoznania się z ofertą
edukacyjną Akademii Techniczno-Humanistycznej
jako największej publicznej uczelni na Podbeskidziu.
Na stronie prezentowane są
wszystkie dostępne kierunki,
przekierowując zainteresowanych na stronę rekrutacji na
studia wyższe.
Dodatkowo prezentowane
są również m.in. informacje
dotyczące polecanych atrakcji
kulturalnych i sportowych, które mogą zachęcić przyszłych
studentów do wyboru właśnie
Bielska i Akademii jako miejsca do studiowania.
Studia w górach to odpowiednie rozwiązanie dla
wszystkich, którzy poszukują perspektyw rozwoju,
a w przyszłości interesujących
ofert pracy. Dzięki współpracy Akademii Techniczno-Humanistycznej z największymi
pracodawcami w regionie
studenci mają możliwość
odbycia staży, praktyk oraz
realizowania prac dyplomowych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Oferty
pracodawców są prezentowane studentom podczas corocznych Targów Pracy,
organizowanych na uczelni
oraz na stronie www.karierawgorach.pl.
Położenie uczelni daje
wiele możliwości aktywnego
spędzania wolnego czasu po
zajęciach, co stanowi dodatkową atrakcję w porównaniu

Ekspres maturalny ATH
Matury w roku 2020 to szczególne wyzwanie. Trzymamy za Was
kciuki, ale chcemy też pomóc
Wam w przygotowaniach. Ekspres Maturalny to przygotowane
dla maturzystów zestawy opracowań, m.in. lektur popularnych
na maturze z języka polskiego,

webinaria z języków obcych,
umożliwiające bezpośredni
kontakt z lektorami, materiały
powtórzeniowe z biologii i chemii. Na stronie można też znaleźć
praktyczne wskazówki, jak organizować sobie czas, aby zdążyć z
przygotowaniem do matury.

Więcej na stronie:

www.ath.bielsko.pl/ekspres-maturalny/
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Prof. Jarosław Janicki,

rektor ATH:

Internetowa kampania jest wynikiem trwającej od trzech lat
współpracy Akademii Technicz-

do innych miast akademickich.
Piesze wędrówki, sporty zimowe, a nawet sporty ekstremalne
– to tylko niektóre z aktywności, które można realizować
w górach.
Życie studenckie obfituje
w wiele atrakcyjnych wydarzeń, takich jak te, organizowane w Akademii. Począwszy
od konferencji, które umożliwiają wystąpienia z własnymi
tematami prelekcji, a także obfitują w szkolenia i warsztaty,
prezentacje lokalnych firm, aż
po akcje o charakterze charytatywnym.
W ATH odbywają się:
programistyczna konferencja
BBDays4IT, Beskid IT Academic Days, związana z branżą IT, Inżynier XXI w., czyli
międzynarodowa konferencja studentów i doktorantów,
podczas której przedstawiane
są najciekawsze, realizowane
przez nich prace z dziedzin
technicznych. Z kolei konferencja Nauka-Innowacje-Biznes, organizowana we
współpracy z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma na celu aktywizowanie wzajemnej współpracy
nauki, biznesu i samorządu
na rzecz innowacyjnych rozwiązań.
Organizowane są również
akcje: Czyste Beskidy, podczas której studenci biorą
aktywny udział w kształtowaniu i utrzymaniu czystości górskich szlaków, dbając
o ich piękno, czy Klapki dla
Gambii, skoncentrowane na
pomocy najuboższym dzieciom w Afryce.
Studia w górach to nieskończone spektrum możliwości
w pięknym mieście. Mamy
nadzieję, że nasze działania
w połączeniu z lokalnymi
atrakcjami przekonają przyszłych studentów do wyboru
Bielska-Białej jako idealnego
miejsca do podjęcia nauki na
studiach wyższych.

Więcej na stronie:

www.studiawgorach.pl.
no-Humanistycznej z Urzędem
Miejskim w Bielsku-Białej w
zakresie integracji działań promocyjnych oraz pozyskiwania
nowych studentów i mieszkańców. Chcemy przekonać młodych
ludzi do rozpoczęcia studiów w
jednym z najpiękniej położonych miast w Polsce, a co za tym
idzie w jednej z najpiękniej położonych uczelni. W mieście, w
którym znajdą pracę, możliwości
rozwoju zawodowego i realizacji
swoich pasji, a przede wszystkim
dobre i otwierające szereg możliwości wykształcenie.
maj 2020

Czarne chmury nad „Silesią”
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Związek w czasie pandemii
Na internetowej stronie NSZZ „Solidarność” została uruchomiona specjalna zakładka
poświęcona działaniom związkowym dotyczącym walki z pandemią, a także interpretacji
nowych przepisów, wprowadzanych w ramach
kolejnych edycji tzw. tarczy antykryzysowej.
Warto tam zaglądać, gdyż jest ona na bieżąco
uzupełniana i aktualizowana.
– W tym czasie zdecydowanie rośnie rola
i znaczenie związków zawodowych. Musimy
pilnować, by w ramach walki ze skutkami pandemii nie wprowadzano antypracowniczych
rozwiązań, bo gdzieniegdzie są takie zakusy.
Myślę tu zarówno o konkretnych spółkach, także
na naszym terenie, jak i rozważaniach ustawodawczych, ogólnopolskich – podkreśla Marek
Bogusz, przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”.
Jako przykład podaje próbę przemycenia
w projekcie Tarczy antykryzysowej 3.0 zapisów
drastycznie ograniczających prawa pracownicze
i związkowe. – Zdecydowanie zaprotestowaliśmy, przestrzegając władze przed trudnymi do
przewidzenia skutkami, w tym ogólnopolskimi
protestami, i udało się zablokować te najbardziej
szkodliwe zapisy. Nie może być tak, że obecny kryzys będzie pretekstem do wprowadzania
długotrwałych rozwiązań niekorzystnych dla

pracowników czy wręcz do łamania prawa lub
przeprowadzania niepotrzebnych, nieuzasadnionych ekonomicznie redukcji pracowniczych.
Bacznie pilnujemy tych spraw, a przede wszystkim robią to zakładowe organizacje związkowe.
W przypadku jakichkolwiek zagrożeń praw pracowniczych zawsze będziemy stanowczo i zdecydowanie reagować – mówi Marek Bogusz.
Jako inny przykład związkowych działań
w czasie walki z pandemią podaje niedawne
wystąpienie podbeskidzkiej „Solidarności” do
władz o jak najszybsze odblokowanie granic
dla przygranicznego ruchu pracowniczego.
Problem zamkniętych granic szczególnie boleśnie dotknął rzeszę mieszkańców powiatów
cieszyńskiego i żywieckiego, na co dzień pracujących u naszych południowych sąsiadów.
Trzeba dodać, że to żądanie „Solidarności”
było jednym z wielu głosów, podnoszonych
w sprawie otwarcia granic dla pracowników.
Udało się – na początku maja władze znacznie
złagodziły przepisy dotyczące transgranicznego
ruchu pracowników.

Solidarna pomoc
Ponad 5000 maseczek jednorazowych, 7500
rękawiczek, 250 przyłbic, 100 jednorazowych
fartuchów ochronnych, 20 kombinezonów, 120
litrów płynu dezynfekującego – do podbeskidzkich domów pomocy społecznej i innych placówek opiekuńczych i leczniczych trafiły dary
kupione za blisko 55 tysięcy złotych, zebranych
w ramach podbeskidzkiej akcji „Solidarni wobec pandemii”.
– Akcję tę zapoczątkowaliśmy przed świętami, przeznaczając na ten cel z kasy Zarządu
Regionu 30 tysięcy złotych. Kolejne 10 tysięcy
dała Regionalna Sekcja Ochrony Zdrowia. Później zaczęły się wpłaty od zakładowych organizacji związkowych. Jako pierwsze na nasz apel
odpowiedziały Terenowa Organizacja Związkowa z Cieszyna oraz związkowcy ze spółek
Grupa Kęty SA, Tauron Ciepło i ABB/Apena,
Nadleśnictwa Bielsko i żywieckiego Browaru.
Akcja wciąż trwa, bo potrzeby są wciąż gigantyczne. Mamy na naszym terenie ogniska pandemii, mamy zamknięte placówki opiekuńcze
czy całe oddziały szpitalne. Nikt nie wie też, jak
długo to potrwa i ile jeszcze będzie potrzebnych
takich środków – relacjonuje szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.
Dodaje, że wszystkie środki ochrony, zakupione przez podbeskidzką „Solidarność”, są najwyższej jakości i posiadają odpowiednie certyfikaty.
Pierwsze dary trafiły do domów pomocy społecznej w Wilkowicach, Pogórzu, Łętowni oraz DPS
w bielskich Komorowicach, przy ulicy Żywieckiej, DPS „Dom Nauczyciela” oraz Hospicjum
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, a także do

PZOL w Rajczy i Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego
„Bucze” w Górkach Wielkich.
– Wszędzie spotykaliśmy się z ogromną
życzliwością i wdzięcznością. Akcję tę będziemy kontynuować tak długo, jak będzie potrzeba,
bo do solidarności z potrzebującymi zobowiązuje nas nie tylko sumienie, ale i nazwa naszego
związku – dodaje Marek Bogusz.

Akcja „Solidarni wobec pandemii”
polegająca na zdobywaniu funduszy na zakup
środków ochrony, które przekazane zostaną pracownikom i podopiecznym jednostek służby zdrowia, placówek opiekuńczo-leczniczych i ośrodków
pomocy społecznej działających na terenie Podbeskidzia, trwa nadal. Zachęcamy kolejne zakładowe
organizacje związkowe oraz firmy i osoby prywatne
o wsparcie finansowe tej inicjatywy. Pieniądze można przekazywać na konto:
Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
92 1050 1070 1000 0090 3045 4210
koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: „Solidarni
wobec pandemii” i podaniem nazwy organizacji
związkowej dokonującej wpłaty.
Z góry dziękujemy za solidarność okazaną tym, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem,
oraz z tymi, którzy są najbardziej zagrożeni.

Niespodziewanie czeski koncern energetyczno-górniczy EPH, będący właścicielem
czechowickiej kopalni „Silesia”, ogłosił, że
zamierza zakończyć eksploatację węgla najpóźniej pod koniec 2021 roku. – Nie pozwolimy zlikwidować naszej kopalni. Już raz ją
obroniliśmy, zrobimy to i teraz – zapowiadają związkowcy.
Przypomnijmy, że dokładnie 17 lat temu,
26 maja 2003 roku, w kopalni „Silesia” wybuchł strajk. Była to odpowiedź załogi na zapowiedź zlikwidowania ich kopalni. Przez długie
9 dni górnicy nie wyjeżdżali na powierzchnię.
Zwyciężyli – władze wycofały się z pomysłu
likwidacji „Silesii”. Kilka lat później – głównie z inicjatywy zakładowej „Solidarności” –
powstała spółka pracownicza, która znalazła
inwestora i zapewniła nie tylko przetrwanie,
ale i dynamiczny rozwój kopalni.
Dziś jest to największa w Polsce prywatna
kopalnia, zatrudniająca ok. 1700 osób. Likwidacja takiego przedsiębiorstwa byłaby nieszczęściem nie tylko dla wszystkich zatrudnionych
i ich rodzin, ale także dla ogromnej liczby firm
kooperujących z „Silesią”, dla miasta i całego regionu.

– Nie będziemy czekać biernie, aż właściciel
zgasi światło. Jesteśmy gotowi na wyrzeczenia, ale i aktywnie szukamy najlepszych rozwiązań, które pozwolą uratować nasze miejsca
pracy – mówią związkowcy z „Solidarności”.
Udało im się zaangażować w tę sprawę podbeskidzkich parlamentarzystów, przede wszystkim Grzegorza Pudę, Przemysława Drabka
i Stanisława Szweda. Wkrótce mają się odbyć
rozmowy w Warszawie na temat przyszłości
„Silesii”. Związkowcy znaleźli też pierwszych
potencjalnych inwestorów. – Wierzymy, że się
uda i nasza kopalnia będzie pracować jeszcze
przez długie lata, bo ma takie możliwości –
przekonują związkowcy.

Czas próby polskich sumień trwa
W maju z okazji setnej rocznicy urodzin Jana
Pawła II planowana była narodowa pielgrzymka dziękczynna do Rzymu. Miało w niej wziąć
udział także wielu związkowców, również reprezentujących podbeskidzką „Solidarność”.
Pandemia pokrzyżowała te plany. Tym bardziej
rocznica ta stała się okazją do wspomnień – między innymi papieskich wizyt w naszym kraju.
Dla nas, mieszkańców Podbeskidzia, najbardziej pamiętną była pielgrzymka, której 25.
rocznica minęła kilka dni temu. Było to 22 maja
1995 roku. Ta wizyta była najbardziej niezwykłą spośród wszystkich papieskich odwiedzin
Ojczyzny. Jako jedyna miała charakter nieoficjalny i była najkrótszą spośród wszystkich
pielgrzymek Jana Pawła II do Polski – trwała
zaledwie… 11 godzin. Niezwykle było też to,
że Ojciec Święty odwiedził tylko jedną diecezję – utworzoną zaledwie trzy lata wcześniej
diecezję bielsko-żywiecką. Był w Skoczowie,
Bielsku-Białej i Żywcu.
Przy tej rocznicy przypomnijmy choć fragment ważnego i aktualnego także dziś przesłania papieskiego, zaczerpniętego z homilii Jana
Pawła II wygłoszonej na Kaplicówce w Skoczowie. Ojciec Święty mówił wówczas: Nasza
Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi
problemami społecznymi, gospodarczymi, także
politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze
i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym
problemem pozostaje sprawa ładu moralnego.
Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska
woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!
Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede

Żywiec, 22 maja 1995 roku: Jan Paweł II z biskupem bielsko-żywieckim Tadeuszem Rakoczym podczas spotkania
z wiernymi, zgromadzonymi na żywieckim rynku.
wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia
słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć
jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy
angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy
na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz
12,21). Być człowiekiem sumienia, to znaczy
wymagać od siebie, podnosić się z własnych
upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być
człowiekiem sumienia, to znaczy angażować
się w budowanie królestwa Bożego: królestwa
prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach,
w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro
wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby
bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności:
„Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2).
Pamiętam, że powiedziałem te słowa w Gdańsku
podczas odwiedzin w 1987 r. na Zaspie. (…)
Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w życiu
publicznym i w środkach masowego przekazu
szerzy się nieraz wielka, może coraz większa
nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie
wierzący. Zauważa się tendencje do spychania
ich na margines życia społecznego, ośmiesza
się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz
największą świętość. Te formy powracającej
dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać
wiele do myślenia.
Czas próby polskich sumień trwa! Musicie
być mocni w wierze! Dzisiaj, kiedy zmagacie się
o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie
jego sumienie (…).

Pierwszy raz bez seminarium

Wojewódzki Konkurs Edukacyjny

Niezwykły dzień pamięci

NARODZINY SOLIDARNOŚCI – SIERPIEŃ’80

Co roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych. W tym roku jednak pandemia przekreśliła wszelkie plany upamiętnienia tego dnia. Na Podbeskidziu po raz pierwszy
od ponad 20 lat nie było tradycyjnego seminarium bhp.
Warto przy tej okazji przypomnieć, jakie
były początki tego niezwykłego przedsięwzięcia. – Podbeskidzkie seminaria, poświęcone
sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowane w ramach obchodów Dnia Pamięci
Ofiar Wypadków przy Pracy, swymi początkami sięgają 1992 roku, kiedy to jako pierwszy
region w Polsce zorganizowaliśmy takie sympozjum dla przedstawicieli zakładowych służb
bhp i społecznych inspektorów pracy. Wziął
w nim udział m.in. ówczesny przewodniczący
„Solidarności” Marian Krzaklewski. Co roku
w naszym seminarium uczestniczyło nawet do
dwustu osób. Tradycją było też coroczne wyłanianie i honorowanie najbardziej aktywnych
społecznych inspektorów pracy – relacjonuje
Edward Borak, pomysłodawca i pierwszy organizator podbeskidzkich seminariów bhp.
W tamtym czasie był on przewodniczącym
„Solidarności” w żywieckiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego (zakładał tam „Solidarność”
w 1980 roku i wznawiał jej działalność w roku
1989), a równocześnie społecznym inspektorem pracy. Do Zarządu Regionu trafił w marcu
1990 roku. Miał wówczas 46 lat. – Zostałem
pracownikiem związkowego Biura Ochrony
Pracy, odpowiedzialnym za sprawy bhp, w tym
zwłaszcza szkolenia inspektorów pracy. Rok
później zorganizowałem pierwsze seminarium
z okazji dnia pamięci ofiar wypadków przy
pracy. Od początku partnerami w ich organizacji były takie instytucje, jak Centralny Instytut
Ochrony Pracy w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu, a także służby Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy – wspomina
Edward Borak.
Podkreśla, że od samego początku przyświecał mu jeden cel – najlepiej uczcimy pamięć
o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawodowych przeciwdziałając takim wypadkom
czy chorobom, eliminując wszelkie realnie lub
potencjalne zagrożenia. A to można osiągnąć
między innymi poprzez nieustanną edukację

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub
Chełstowski, Śląski Kurator Oświaty Urszula
Bauer oraz Przewodniczący Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Marek Bogusz
objęli patronatem Wojewódzki Konkurs Edukacyjny „Narodziny Solidarności – Sierpień ’80”.
Konkurs organizowany jest dla uczczenia
40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
Ma służyć podkreśleniu znaczenia ruchu, który doprowadził do przełomu politycznego i historycznych zmian w Polsce. Konkurs, którego
organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury
w Bielsku-Białej we współpracy m.in. z Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach,
a także Instytutem Pamięci Narodowej, jest
skierowany do ósmoklasistów ze szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.

Edward Borak (z lewej) i Piotr Górny podczas ubiegłorocznego seminarium bhp.
osób, zajmujących się tymi sprawami. – Niestety, zagrożenia były, są i będą. Zmieniają się,
ale wciąż nam zagrażają. Na początku naszych
seminariów największym problemem było omijanie lub wręcz całkowite ignorowanie przepisów bhp w czasie transformacji ustrojowej
i upadku wielu zakładów. Ludzie bali się o swe
miejsca pracy i często godzili się na łamanie
tych przepisów. Dziś jest lepiej, choć wciąż są
pokusy niektórych pracodawców, by oszczędzać
na bezpieczeństwie pracy. Są też nowe zagrożenia, a wraz z nimi nowe normy i przepisy. Cały
czas musimy się tego uczyć, by być na bieżąco.
Dobrze więc, że nasze seminaria wciąż trwają,
że działa regionalny Klub Społecznych Inspektorów Pracy – kończy Edward Borak.
Organizacją seminariów zajmował się do
2005 roku. Po nim działalność tę przejął Jan
Polak, a od wielu już lat głównym organizatorem podbeskidzkich seminariów bhp i przewodniczącym wspomnianego Klubu SIP jest Piotr
Górny. Wypada tylko wyrazić nadzieję, że po
tegorocznej przerwie – wymuszonej sytuacją
epidemiczną – w przyszłym roku na powrót zaprosimy do udziału w podbeskidzkim seminarium, poświęconym sprawom bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Więcej o podbeskidzkich seminariach bhp
oraz jego pierwszym organizatorze przeczytać
można na stronie internetowej podbeskidzkiej
„Solidarności”: www.solidarnosc.org.pl/bbial
(zakładka: Klub SIP).

Nowe szaty regionu
Od niedawna zewnętrzną elewację budynku Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność” zdobią nowe banery, przygotowane na zbliżający się jubileusz 40-lecia
„Solidarności”. Z powodu obecnej sytuacji
epidemicznej obchody naszego jubileuszu
zostały zredukowane niemal do zera – tym
lepiej więc, że pojawiają się choć takie symboliczne jubileuszowe akcenty.

Jeden z banerów (na zdjęciu) przedstawia
pracę, wyłonioną w podbeskidzkim konkursie
plastycznym dla młodzieży, którego tematem
była właśnie zbliżająca się 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Autorką tej pracy jest
Amelia Jędrej z pierwszej klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Na drugim banerze umieszczono oficjalne logo 40-lecia NSZZ
„Solidarność” autorstwa Wojciecha Korkucia.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
prezentacja multimedialna i plakat.
Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje (w tym także kartę zgłoszenia i klauzulę informacyjną) znaleźć
można w regulaminie na stronie internetowej
Regionalnego Ośrodka Kultury (www.rok.
bielsko.pl) oraz podbeskidzkiej „Solidarności”
(http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/).
Serdecznie zachęcamy uczniów i nauczycieli
do zapoznania się z tą propozycją.

Trzy dekady temu
Dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1990
roku, odbyły się wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego. Warto przypomnieć
tę rocznicę, bo były to pierwsze od 1945
roku w pełni wolne wybory, nie podlegające
żadnym kontraktom czy manipulacjom. „Solidarność” nie tylko zaangażowała się w te
wybory poprzez Komitety Obywatelskie, ale
także wystawiła swoich najbardziej aktywnych działaczy na kandydatów. W znakomitej większości zdobyli oni mandaty radnych.

Przypomnijmy, że tylko w Bielsku-Białej ze
związków zawodowych do samorządu przeszli wówczas m.in. Jan Gajewski, Stanisław
Gdula, Henryk Juszczyk, Rudolf Tyrna czy
Stefan Zuber.

Pod opieką św. Floriana i… Solidarności

Cieszyńscy strażacy
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie założyli „Solidarność”. Ich organizacja została zarejestrowana
w Regionie Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 4
maja – w dzień Patrona Strażaków, św. Floriana.
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie została zarejestrowana

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 terenowymi oddziałami naszego
związku. W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcamy do korzystania z kontaktu
telefonicznego lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
ZARZĄD REGIONU
PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. 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

w rejestrze Regionu Podbeskidzie pod numerem
723. Jest to obecnie najmłodsza zakładowa organizacja naszego związku na Podbeskidziu.
Przewodniczącym „Solidarności” cieszyńskich
strażaków jest Marek Szalbot.
Witamy na pokładzie i życzymy wielu związkowych sukcesów oraz satysfakcji z pracy na
rzecz strażaków powiatu cieszyńskiego!

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. 33 842 57 67,
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek
tel. 696 600 333,
e-mail: czeslawchrapek@gmail.com
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul
tel. 668 973 092,
e-mail: b.mazul.bbial@solidarnosc.org.pl
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
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powiat bielski

O dyspozytornię
na miejscu
Foto: Mat. BPTLPiI

Rada Powiatu Bielskiego sprzeciwia się planowanej likwidacji dyspozytorni
medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
w Bielsku-Białej. Takie stanowisko przyjęli radni na majowej sesji, trafi ono
do Ministra Zdrowia i Wojewody Śląskiego.

Śmigłowiec LPR w ostatnich miesiącach skutecznie wykorzystywał bazę lotniczą w Kaniowie.

Śmigłowiec
do Kaniowa

Foto: Mat. Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Od kilku miesięcy śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonuje na lotnisku w
Kaniowie, świetnie sprawdzając
się w tym okresie w swojej roli
szybkiej pomocy dla potrzebujących osób. Jednak Kaniów był
tylko miejscem wyznaczonym
tymczasowo, na czas budowy
nowej bazy LPR na Muchowcu
w Katowicach. Radni powiatu
bielskiego podczas majowej sesji przyjęli uchwałę w sprawie

Jak podkreślają radni powiatowi, ten teren ma swoją specyfikę: zróżnicowane
ukształtowanie terenu, duże
rozdrobnienie administracyjne, często powtarzalne nazwy
miejscowości i przysiółków.
Wymagają więc dogłębnej
znajomości i doświadczenia
w obsłudze, którą trudno będzie skutecznie prowadzić
spoza tego rejonu. „Ma to
niebagatelny wpływ na prawidłowe i szybkie zdefiniowanie oraz jak najkrótszy
czas dojazdu zespołu ratow-

kolejne drogi
skim w gminie Wilamowice
zostaną w najbliższych miesiącach zmodernizowane.

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Ulica Prusa w Czechowicach-Dziedzicach oraz droga
powiatowa w Zasolu Bielań-

Modernizację w tym roku przejdzie m.in. ul. Prusa w CzechowicachDziedzicach…
maj 2020

nictwa medycznego na miejsce zdarzenia” – piszą bielscy
radni powiatowi w swoim sprzeciwie.
Wyjaśniają też: „Działająca w Bielskim Pogotowiu
Ratunkowym dyspozytornia
medyczna to przede wszystkim doświadczeni, wykwalifikowani pracownicy, stale
podnoszący swoje kwalifikacje, którzy wykonują pracę
w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach przy
użyciu specjalistycznego wyposażenia”. (MF)

Jak wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka, na obie
drogi udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 55
proc. z Funduszu Dróg Samorządowych. I tak ul. Prusa
w Czechowicach-Dziedzicach

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Okres walki z pandemią wyraźnie
pokazuje, że bez wykwalifikowanych służb na miejscu nie da się
skutecznie działać, aby zapewnić

uzyska dofinansowanie na
poziomie 4,4 mln zł, a droga
powiatowa w Zasolu Bielańskim – 3,7 mln zł. – Obecnie jeszcze nie wiemy o ile
niższe będą nasze dochody
w tym roku, ale podpisaliśmy

Foto: Łu

Według ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od przyszłego roku
w województwie śląskim
mogą działać dwie z obecnych pięciu dyspozytorni
medycznych, a do likwidacji zaplanowano jednostkę
działającą w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Obejmuje ona swoim zasięgiem
miasto Bielsko-Biała oraz
powiaty: bielski, cieszyński
i żywiecki, zabezpieczając
blisko 670 tysięcy mieszkańców.

... a także droga powiatowa w Zasolu Bielańskim.

utworzenia w Kaniowie stałej
bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, podnosząc kwestię
bezpieczeństwa turystów wypoczywających w górach.
Jak podkreśla starosta bielski
Andrzej Płonka, w pełni racjonalne jest stacjonowanie
śmigłowca na lotnisku w Katowicach. Ten zespół Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego znajduje się bowiem w rejonie gęsto zaludnionym i dodatkowo
całej sieci dróg tranzytowych.
– Jednak drugi śmigłowiec powinien być do dyspozycji w re-

jonie południowym, zwłaszcza
w okresach sezonu turystycznego, gdy podczas wypadków w
górach liczy się szybkość dotarcia do poszkodowanych – mówi
starosta.
– Baza w Kaniowie daje możliwość ewakuacji z gór dwóch pacjentów w ciągu jednego lotu.
Śmigłowiec leci do bielskiego
Szpitala Wojewódzkiego i wraca
po kolejnego poszkodowanego –
mówi Marcin Szczurek, naczelnik
Beskidzkiej Grupy GOPR.
Uchwała trafi do Ministra Zdrowia i Wojewody Śląskiego.

bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Jeszcze przed wybuchem
epidemii ostrzegaliśmy, że rozwiązanie, które pozbawia całą
południową część województwa
śląskiego prawidłowego zawiadamiania i kierowania pomocy
medycznej, będzie miało realny
wpływ na czas dotarcia z ratunkiem.
Dzisiaj życie bezwzględnie potwierdziło słuszność naszych
ostrzeżeń. To nasze służby, z tego
rejonu, zareagowały najszybciej
i najbardziej skutecznie niosąc
pomoc w zarażonych ogniskach
epidemii. Ten system tutaj, w
bardzo trudnym do prawidłowe-

go zarządzania terenie, działa
bardzo dobrze, nie można więc
go likwidować z niezrozumiałych
dla nas powodów. Dlatego wystosowaliśmy protest jednocześnie
prezentując argumenty za właściwym rozwiązaniem problemu.
Z podobnych względów nie podoba nam się pomysł z usunięciem
Pogotowia Lotniczego z bazy w
Kaniowie. Lotnisko jest dobrze
usytuowane nie tylko ze względu
na nasz subregion, ale cały teren,
który śmigłowiec obsługuje. Obniżając poziom bezpieczeństwa
zdrowotnego nie da się skutecznie podnosić jakości służby
zdrowia.

umowę z samorządem Czechowic-Dziedzic, podpisujemy umowę z Wilamowicami,
ogłaszamy przetargi i wkrótce
przystąpimy do prac – dodaje starosta.
Modernizacja drogi powiatowej ul. Prusa obejmie m.in.
przebudowę skrzyżowania
z ul. Barlickiego na rondo. To
uczęszczana i obciążona trasa
– do rafinerii, w okolicy znajduje się też PSZOK. Roboty
na okołokilometrowym odcinku pochłoną 8 mln zł. Z kolei
w Zasolu Bielańskim droga
powiatowa zostanie przebudowana na odcinku 1,7 km. Tu
także projektanci zaplanowali budowę ronda. Szacowany
koszt to prawie 7 mln zł. Obie
inwestycje mają zakończyć się
w przyszłym roku.

Stan epidemii ma wpływ
także na inną dużą inwestycję
drogową w powiecie bielskim.
Przez koronawirusa opóźniło się podpisanie umowy
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego na
dofinansowanie przebudowy
odcinka Międzyrzecze-Mazańcowice w gminie Jasienica. Inwestycja warta ok.
9,5 mln zł otrzymała wsparcie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego. Tutaj także wkład
własny zabezpieczają po połowie Powiat Bielski i Gmina Jasienica. Starosta liczy,
że wkrótce uda się dopełnić
formalności związane z pozyskaniem dofinansowania
do przebudowy tej drogi. (MF)
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Z prac poselskich

Uratować miejsca pracy
Czym zajmuje się poseł
w trakcie pandemii?
Kontynuuję standardowe
działania, czyli prace nad interpelacjami, projektami ustaw,
spotkania z samorządowcami
i organizacjami społecznymi.
Ostatnio interweniowałem
m.in. w sprawach funkcjonowania naszych szpitali, domów
pomocy społecznej i zdalnego
nauczania. W moim biurze
poselskim wraz z współpracownikami służymy pomocą i poradami prawnymi
dla mieszkańców.

Z jakimi sprawami zgłaszają się mieszkańcy?
Ostatnio głównie w kwestiach związanych ze stanem
epidemii i funkcjonowaniem
Tarczy Antykryzysowej. Przychodzą osoby dotknięte skutkami braku odpowiednich działań
rządu: z obniżonymi z dnia na
dzień zarobkami lub zwalniane
z pracy, a także przedsiębior-

FOTO: MAT. BIURA POSELSKIEGO

W jaki sposób można skorzystać z tego wsparcia?
Moje biuro mieści się
w Bielsku-Białej przy ul. Nadbrzeżnej 2 (naprzeciwko Gale-

rii Sfera). Od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10 do
18 można się z nami skontaktować pod numerem telefonu
515-577-462 lub e-mailowo
pod adresem: biuro.poselskie.
koperski@gmail.com. Ponadto, w poniedziałki pełnię dyżury poselskie. Możemy się
wtedy spotkać osobiście.

cy, którym naliczano za wysoki
czynsz w galeriach handlowych
ze względu na niejasne przepisy lub którzy nie mogli na czas
otrzymać dofinansowania. To
również galopujące ceny prądu, śmieci czy ciepła, które boleśnie dotykają mieszkańców.
Jak poseł może pomóc
w takich sytuacjach?
Zależy od przypadku.
W sprawach złożonych opinię przygotowuje radca prawny współpracujący z biurem.
Podejmujemy też interwencje
poselskie. Często problemy
dotyczą większej liczby osób.
Z przedstawicielami związków zawodowych z zakładów
Fiata (FCA Poland) odbyliśmy
rozmowy zakończone konferencją prasową, poświęconą
problemom branży motoryzacyjnej. Dzięki temu sprawę
podjęły również ogólnopolskie media. Spadek sprzedaży samochodów i problemy
z dostawami podzespołów
doprowadziły do przestojów
i zwolnień. Pierwsi ucierpieli
zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej. Przygotowałem w tej sprawie interpelację
do premiera Mateusza Mora-

wieckiego. Działania muszą
być podjęte szybko, zanim
problemy w największych
firmach wywołają lawinę
niewypłacalności i zwolnień
w całym regionie. Musimy
uratować miejsca pracy.
Jak pandemia wpływa na
nasz region?
Ograniczenia związane
z pandemią szczególnie mocno odczuli pracownicy terenów przygranicznych. Przepis
dotyczący 2-tygodniowej kwarantanny praktycznie uniemożliwiał pracę na terenie Czech.
W związku z tym interweniowałem u ministra Sasina.
Wspólnie z mieszkańcami Śląska Cieszyńskiego uczestniczyłem w „spacerze” wzdłuż
Olzy, zorganizowanym pod
hasłem „Otwórzcie granice”.
Zaapelowałem w interpelacji
o usunięcie utrudnień dla mieszkańców terenów przygranicznych. Naciski przyniosły skutek
w postaci zniesienia obowiązku
kwarantanny dla pracowników
i uczniów transgranicznych.
Gminy sygnalizują gwałtowny spadek wpływów do
budżetu. Wiele planów inwestycyjnych stanęło pod
znakiem zapytania. Jak
temu zaradzić?

Przemysław Koperski
– Poseł na Sejm RP IX kadencji.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego.
Członek Komisji ds. Kontroli
Państwowej i Komisji Ochrony
Środowiska. Wiceszef PolskoCzeskiej i Polsko-Włoskiej Grupy Parlamentarnej. Wieloletni
samorządowiec. Bielszczanin,
rodzinnie związany z Bystrą
Śląską.
Jako Klub Parlamentarny
Lewicy zaproponowaliśmy
projekt ustawy, w której rekompensujemy połowę strat
samorządów ze spadków
wpływów z PIT i CIT. Czekamy na decyzje rządu w tej
sprawie. Obawiam się jednak, że gminy zostaną same
z tym problemem. To z kolei
może zablokować inwestycje współfinansowane z UE.
W tym kontekście ważne są
też inwestycje centralne, mogące uratować miejsca pracy.
Złożyłem poprawki do budżetu
dotyczące modernizacji Linii
Kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała-Skoczów,
remontu dworca kolejowego
w Czechowicach-Dziedzicach,
budowy Beskidzkiej Drogi
Integracyjnej Bielsko-Biała-

-Kraków i węzła drogowego
DK1-DW933 w Pszczynie.
Wszyscy koncentrują się
teraz na koronawirusie i wyborach prezydenckich. Na co
jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?
Myślę, że zdążyliśmy zapomnieć o smogu, a problem
powróci wraz z sezonem
grzewczym. Przewodniczę
Parlamentarnemu Zespołowi Antysmogowemu. Nasze
działania mają na celu m.in.
usprawnienie funkcjonowania
programu Czyste Powietrze.
To się udaje. Właśnie weszły
zmiany, dzięki którym skrócono czas przyznawania dotacji,
zwiększono kwoty dofinansowań, a wnioski będzie można
złożyć online.

reklama

Kontakt: tel. 601 409 491
e-mail: adam.kowalik@KotlyEcoPower.com
Facebook - https://link.do/SSXQ4
WWW - https://kotlyecopower.com
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gmina bestwina

Absolutorium i wotum zaufania
Udzielenie poparcia wójtowi Arturowi Beniowskiemu przez Radę Gminy Bestwina było najistotniejszym akcentem majowej sesji.
Już na kwietniowym posiedzeniu Komisja Rewizyjna
rozpatrzyła przedłożone przez
wójta Artura Beniowskiego
sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy za ub.rok.
Dochody wykonane zostały
na poziomie blisko 56,5 mln
zł, zaś wydatki sięgnęły kwoty przeszło 59 mln zł. Uznano, że realizując powierzone
zadania wójt kierował się zasadą celowości, legalności,
racjonalności i oszczędności
w gospodarowaniu środkami publicznymi. Pozytywną
opinię wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach.
Podczas sesji w poniedziałek 18 maja w podobnym
tonie wypowiedzieli się radni. Wójtowi udzielili absolutorium z tytułu wykonania
budżetu, jak również wotum zaufania.

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Sesja, odbywająca się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas
pandemii, poświęcona została
także na omówienie sytuacji
epidemicznej. Wójt zwrócił
uwagę na rozpoczęcie ważnych

LICZBA W GMINIE

inwestycji, a więc budowy chodnika w Janowicach oraz klubu
dziecięcego w Kaniowie. Podkreślił także, że w porównaniu
do prognoz za marzec i kwiecień zmniejszyły się wpływy
dla gminy z podatków docho-

dowych aż o około 500 tys. zł.
Oznacza to konieczność ograniczenia wydatków bieżących.
Pewne jest, że do końca lipca nie
zostaną przeprowadzone żadne
imprezy i wydarzenia plenerowe
na terenie gminy. (M)

PRACE
W TRAKCIE

Kolejne niezbędne remonty obejmują przede wszystkim wykonanie nowych
nawierzchni asfaltowych. Przy
okazji zadań drogowych poprawiane są pobocza, a gdzie
to konieczne wyregulowane
zostają także studzienki. I tak
też nakładka położona została

Zgodnie z zaplanowanym
na ten rok harmonogramem prowadzone są prace
na drogach w gminie Bestwina.

Jeszcze nie tak dawno, w toku
rozwijającej się pandemii, przewidywaliśmy, że część naszych
planów siłą rzeczy będzie musiała ucierpieć. Dziś patrząc na
finanse wiemy, że rzeczywistość
zmusza nas do podjęcia pewnych kroków, które pozwolą w
jakimś stopniu zminimalizować

na ulicach Plebańskiej w Bestwinie, modernizację przechodzi obecnie również ul.
Ludowa w Kaniowie.
Z kolei w Janowicach rozpoczęła się zapowiadana budowa chodnika dla pieszych
wzdłuż ul. Janowickiej. Po
pracach związanych z kanali-

20
budek dla jerzyków
zamontowanych zostało na budynkach szkół w
Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie.
Drewniane budki lęgowe wykonali na zlecenie
Gminy podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”, a ich zainstalowania podjęli się strażacy.
– Przyłączyliśmy się do programu pilotażowego. Jeśli jerzyki zagoszczą w budkach na dobre,
to rozważymy umieszczenie na terenie gminy
większej liczby specjalnych stanowisk – mówi
wójt Artur Beniowski.
Jerzyki to nieco więksi kuzyni jaskółek. Znaczną
część swojego życia spędzają w powietrzu, gdzie
niemal przez cały czas polują. Wójt podkreśla, że
ptaki te zajmują się łowieniem uciążliwych dla
ludzi owadów – komarów, meszek i much. Każdy
jeden ptak w przeciągu doby jest w stanie upolować nawet do 20 tys. owadów. Przyjmuje się
zarazem, że najlepsze efekty daje montowanie
kilku budek obok siebie, na ścianach wysokich
budynków, z ekspozycją na otwartą przestrzeń.
W taki też sposób zostały one umieszczone na
szkołach w gminie Bestwina. (R)
maj 2020

Aż trzy kluby reprezentujące gminę występować będą
w nowym piłkarskim sezonie
na szczeblu ligi okręgowej.
Do ekip z Bestwiny i Bestwinki dołączył świętujący awans
LKS Przełom Kaniów.
Piłkarze z Kaniowa bardzo dobrze zaprezentowali
się w jesiennej części rywalizacji w A-klasie podokręgu
bielskiego. Wygrali większość meczów ligowych i z
najmniejszą liczbą porażek
w całej stawce zameldowali się na półmetku sezonu na
premiowanej awansem pozycji wicelidera. Nie dane
było zawodnikom Przełomu
dowieść swej wartości na
wiosnę, bo wobec pandemii
zdecydowano o przedwczesnym zakończeniu zmagań.
Decyzją Śląskiego Związku
Piłki Nożnej za ostateczne
uznano rezultaty z jesieni,
równoznaczne ze sforsowaniem przez kaniowską drużynę bram „okręgówki”.
LKS Przełom będzie więc
w nadchodzącym sezonie
2020/2021 już trzecim klubem

Foto: Szymon Szwajkowski

Foto: D. Czernek

Derbów jeszcze więcej

Mecze ligowe pomiędzy zespołami LKS Bestwina i KS Bestwinka dostarczały
w ostatnich sezonach sporo emocji kibicom piłkarskim.
z gminy – obok LKS Bestwina i KS Bestwinka – w lidze
okręgowej, która obejmuje
zespoły z podokręgów bielskiego oraz tyskiego. – To
niewątpliwy powód do dumy.
Tym bardziej, że żadna gmina w powiecie nie może się
pochwalić taką liczebnością
klubów na wspomnianym
poziomie. Przed nami więcej
meczów derbowych, a te jak
wiadomo wzbudzają wyjątkowe zainteresowanie kibiców

z naszej gminy, ale i okolicznych miejscowości – mówi
wójt Artur Beniowski.
Wójt przyznaje, że niebawem po oficjalnym potwierdzeniu awansu odbyło się
spotkanie gminnych władz
z zarządem klubu. – Jasno
określone zostały przede
wszystkim cele na przyszłość.
Cieszy mnie deklaracja zarządu związana z intensywnym
poszukiwaniem sponsorów,
którzy mogliby wspomóc

skutki całej tej sytuacji. Kluczowe w tym zakresie będą bez
wątpienia najbliższe miesiące.
W okresie wakacyjnym powinniśmy przekonać się, w jakiej
skali budżet Gminy faktycznie
ucierpi.
Podkreślam to, że od wielu lat
tworząc budżet staram się, by
był on zrównoważony i obejmował rozwój wszystkich sołectw
wchodzących w skład gminy. O
tym nie zapomnę, choć trzeba
będzie z jeszcze większą pieczołowitością przyglądać się
wydawanym środkom. Mam
także pełną świadomość, że w
tym szczególnym czasie myślimy
nade wszystko o bezpieczeństwie
naszym i naszych bliskich. Toteż
działania moje oraz radnych muszą przy podejmowaniu decyzji
ten czynnik uwzględniać jako
priorytetowy.

zacją deszczową przebudowany będzie wpierw istniejący,
200-metrowy odcinek chodnika. Zupełnie nowy fragment,
o długości przeszło 1 km, powstanie natomiast najpóźniej
do końca września od ul. Targanickiej w kierunku granicy
z miastem Bielsko-Biała. (M)

klub – tłumaczy Artur Beniowski. – Mam świadomość,
że z awansem Przełomu wiążą
się większe wydatki dla klubu,
choćby związane z dalszymi
wyjazdami. Trudno jednak
z awansu rezygnować, gdy
sportowo piłkarze na niego
zasłużyli na boisku – dodaje
wójt gminy.
Jak podkreśla, pomimo
niepewnej na ten moment
sytuacji finansowej samorząd nie zamierza ograniczać
wsparcia dla klubów. Zwłaszcza, że z powodzeniem szkolą
one młodych adeptów futbolu, na co też w znacznej mierze kierowane są pieniądze
z gminnego budżetu. Prócz
dotacji na poziomie po ok.
45 tys. zł niezmiennie liczyć
mogą one również na pomoc
Gminy w zakresie organizacji
imprez sportowych. Systematycznie realizowane są także
inwestycje w infrastrukturę,
która dobrze klubom służy.
Ostatnia z nich objęła wykonanie profesjonalnego
odwodnienia i nawodnienia
boiska w Bestwinie, gdzie
następnie utworzona została
nowoczesna bieżnia lekkoatletyczna. (MAN)
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Koncepcja na korki

Rośnie sala
gimnastyczna
Bez przeszkód trwa budowa sali gimnastycznej
przy szkole w Międzyrzeczu Górnym.
Budowa osiągnęła stan
surowy, trwa montaż okien.
Jak wyjaśnia wójt gminy
Jasienica Janusz Pierzyna,
prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem, zakończenie budowy i oddanie sali
do użytku planowane jest
na maj 2021 r. – Nowa sala
gimnastyczna umożliwi prowadzenie zajęć wychowania
fizycznego dla wszystkich
uczniów całej powiększonej
po reformie szkoły – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Przypomnijmy, od
września ub.roku Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Międzyrzeczu Górnym
dysponuje nowym segmentem dydaktycznym z czterema dodatkowymi klasami.
Budowa kosztowała budżet
Gminy ponad 2,1 mln zł, ale
była konieczna, aby prowadzić lekcje w dogodnych
warunkach. Po likwidacji
gimnazjów bowiem nauka
w szkołach podstawowych
została wydłużona o dwa
lata. To oznaczało, że każda szkoła tego typu musiała

Gotowa jest już koncepcja nowego układu drogowego przy węźle na S52 w Jasienicy, który pozwoli
rozwiązać problemy komunikacyjne w tym ruchliwym rejonie.
Wójt Janusz Pierzyna zlecił
opracowanie koncepcji, aby
rozwiązać problem z zakorkowanym skrzyżowaniem po obu
stronach ekspresówki – przy bibliotece oraz Urzędzie Gminy.
Budowa trzech rond oraz dodatkowej, zupełnie nowej drogi,
omijającej skrzyżowanie zjazdu
z drogi S52, pozwoli rozładować ruch. Jedno rondo powstanie na skrzyżowaniu koło
biblioteki, kolejne po przejechaniu pod S52 na skrzyżowaniu
z ul. Międzyrzecką w sąsiedztwie Urzędu Gminy. Stąd główny strumień ruchu samochodów
skierowany będzie nie bezpośrednio na ul. Strumieńską, ale
w prawo, na ul. Międzyrzecką.
Kilkadziesiąt metrów dalej nastąpi zjazd z ul. Międzyrzeckiej
w lewo w zupełnie nową drogę,
która połączy to skrzyżowanie

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

Pomysł rozwiązania udrażniającego ruch powstał jako wynik

z ul. Strumieńską na wysokości
szkoły. W tym miejscu powstanie trzecie rondo.
Każde rondo będzie miało
po 35 m średnicy zewnętrznej,

drogi przejazdowe przynajmniej 7 m szerokości, powstaną chodniki i odwodnienia.
Na skrzyżowaniu z nową drogą powstaną dodatkowe pasy

wielu rozmów i obserwacji. Zaproponowany układ jest złożony,
ale pozwoli przy każdym rondzie
i skrzyżowaniu redukować kolejną część strumienia samochodów,
tym samym rozładować obecne
korki. Koncepcja została opracowana właśnie na podstawie
naszego pomysłu, cieszę się, że
znalazł on uznanie i przełożenie
w specjalistycznym opracowaniu.
Chcę podkreślić, że za rozwiązanie
tego problemu nie odpowiada
Gmina Jasienica, bowiem ani zjazdy z S52, ani samo skrzyżowanie
z dochodzącymi do niej drogami

nie podlegają naszemu zarządowi. A jednak podjęliśmy się prac
przygotowujących przebudowę
układu komunikacyjnego, bo to
właśnie mieszkańcy naszej gminy najbardziej odczuwają skutki
obecnej sytuacji.
Warto przypomnieć, że nie tylko
zleciliśmy opracowanie koncepcji, ale też zakupiliśmy grunty, na
których będzie można dokonać
przebudowy obecnego układu
komunikacyjnego. Już teraz rozmawiamy z zarządcami dróg o
kolejnych krokach zmierzających
do rozpoczęcia inwestycji.
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do skrętu. Przy okazji zostanie
także zmodernizowany odcinek
ul. Strumieńskiej od biblioteki do krzyżówki w Jasienicy
z szerokim na 3,5 m chodnikiem po stronie zachodniej.
Całość może kosztować ok.
8 mln zł.
Wójt zaznacza, że przeprowadzenie inwestycji nie będzie
jednak prostym zadaniem, bowiem cały rejon w sąsiedztwie
drogi i skrzyżowania podlega
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także
Starostwu Powiatowemu, nie
zaś gminnemu samorządowi.
– Przygotowana koncepcja pozwoli na opracowanie projektu
wykonawczego i zabiegi o realizację inwestycji – dodaje Janusz Pierzyna. (MI)

pomieścić dwa dodatkowe
roczniki: 7- i 8-klasistów.
Nowy obiekt sportowy
ma wymiary 39 na 19,5 m,
sama sala mierzyć będzie
27,5 na 16,5 m. To pozwoli na rozgrywanie meczów
większości halowych dyscyplin drużynowych, a jednocześnie w codziennym
użytkowaniu podzielić salę
na części, aby prowadzić
równolegle kilka zajęć wychowania fizycznego.
Wewnątrz obok sali będzie zaplecze z szatniami, toaletami, natryskami,
wentylatorownią i pomieszczeniami magazynowymi.
Łącznie budynek będzie
dysponować 733,83 mkw.
powierzchni użytkowej.
Sala docelowo zostanie połączona przewiązką z głównym budynkiem szkoły, co
pozwoli uczniom dostać
się ze szkoły do sali bez
konieczności wychodzenia
na zewnątrz. Dodatkowo
na piętrze zaplecza powstają dwie sale dydaktyczne.
Cała inwestycja będzie
kosztować blisko 4,6 mln
zł, z tego 1,52 mln zł wójt
pozyskał na ten cel wsparcie
funduszy zewnętrznych. (UGJ)

Jak wyjaśnia wójt Janusz
Pierzyna, dotychczasowa instalacja pamięta czasy powstania budynku, nie była tworzona
na tak intensywne użytkowanie, jak ma to miejsce obecnie.
Oprócz siedziby straży znajduje się tu również sala wielofunkcyjna, z której korzysta
cała społeczność Wieszcząt
podczas spotkań, uroczystości
czy innych wydarzeń integrujących mieszkańców sołectwa.
Zakres prac obejmuje więc
kompleksową modernizację
instalacji elektrycznej w całym budynku, a więc w części bojowej OSP, na zapleczu,
sali wielofunkcyjnej, lokalach użytkowych, oczywiście

Foto: Mat. UG Jasienica

Rozpoczęły się prace przy
kompleksowej modernizacji
instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Wieszczęta.

Przebudowa instalacji elektrycznej to ostatni etap gruntownej modernizacji
budynku OSP Wieszczęta.
również na korytarzach i ciągach komunikacyjnych. Ekipa techniczna wymieni całe
okablowanie, oświetlenie,
wstawi nowe tablice rozdzielcze oraz gniazdka. Zostanie
także zamontowana instalacja monitoringu obiektu wraz
z kamerami. Po montażu insta-

www.gazetabeskidzka.pl

lacji wnętrze budynku zostanie
odnowione, a ściany pomalowane. Roboty będą kosztować
223,6 tys. zł.
Nowa instalacja elektryczna to ostatni etap modernizacji budynku strażnicy
w Wieszczętach. – Cały budynek poddaliśmy kom-

pleksowemu remontowi
i termomodernizacji, znacznie podnosząc jego stan techniczny. Jak przy podobnych
inwestycjach w budynkach
użyteczności publicznej w innych częściach naszej gminy,
tak i w tym wypadku zależało nam na gruntownym odnowieniu obiektu. Z jednej
strony przystosowaliśmy go
do współczesnych norm budowlanych i potrzeb użytkowników naszych sołeckich
społeczności, z drugiej uzyskaliśmy trwały efekt i strażnica będzie bez kolejnych
nakładów służyła przez następne dziesięciolecia – mówi
wójt Janusz Pierzyna.
Ubiegłoroczny remont i termomodernizacja pochłonęła
blisko 711 tys. zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji, który czeka na
rozpatrzenie. (UGJ)

Foto: Mat. UGJ

Prąd dla strażnicy
Drogi w remoncie
Zgodnie z harmonogramem ruszyły wiosenne naprawy i przebudowy dróg
gminnych w sołectwach.
Ekipy remontowe rozpoczynają prace w sołectwach
gminy Jasienica. – Zależy nam, aby jak najszybciej przeprowadzić remonty
i doprowadzić drogi do takiego stanu, aby można było
bezpiecznie z nich korzystać. Dlatego harmonogram
prac obejmuje jednocześnie
wszystkie części naszej gminy – wyjaśnia wójt Janusz
Pierzyna. Jak zaznacza, zakres prac został tak przygo-

towany, aby po przebudowie
drogi w kolejnych latach nie
wymagały już remontów.
Na przebudowywanych
odcinkach ekipy drogowe
usuwają starą nawierzchnię,
przeprowadzają niezbędną
poprawę podłoża i poszerzają jezdnie, położą też nową
nawierzchnię, a prace obejmą roboty wykończeniowe.
Gmina będzie zabiegać o pozyskanie dofinansowania.
Jak przypomina wójt Janusz Pierzyna, drogi do
przebudowy zostały wybrane przez społeczności sołeckie. (R)
maj 2020
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Gmina jaworze

Bezpieczeństwo najważniejsze
Po licznych konsultacjach społecznych
ponownie uruchomione zostały jaworzańskie
placówki oświatowe.

Sport odmrożony

Koralowej, nieco później uruchomiono znajdujące się nieopodal
boiska do siatkówki plażowej. Z
kolei orlika przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz boiska przy ul.
Koralowej i Folwarcznej otwarto
w drugiej połowie maja, wpierw
na potrzeby klubów sportowych
oraz stowarzyszeń z Jaworza.
Do życia powraca także stopniowo
hala sportowa, otwarta dla mniejszych grup od wtorku 26 maja. I w
tym przypadku przestrzegane są

Przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa i sanitarnego reżimu
ponownie funkcjonuje większość
obiektów sportowych w Jaworzu.
W pierwszej kolejności, zgodnie z
rządowym łagodzeniem obostrzeń
w czasie epidemii, udostępnione
zostały zewnętrzne obiekty sportowe. Od czwartku 7 maja ponownie możliwe stało się korzystanie
z kortów tenisowych przy ulicy

W ostatnich tygodniach nie można było korzystać z boisk i obiektów sportowych, są one już jednak dostępne z
zachowaniem nowego reżimu sanitarnego.
zostały uruchomione – podkreśla wójt.
W Jaworzu ruszyły także w poniedziałek 25 maja

zalecenia i wytyczne z myślą o
bezpieczeństwie. Korzystać można wyłącznie z własnego sprzętu,
a sanitariaty pozostają nieczynne.
Jednocześnie Wydział Sportu
Urzędu Gminy w Jaworzu nie zdecydował się na otwarcie siłowni
zewnętrznych, placów zabaw oraz
parku street work out. Te obiekty
nie zostały uwzględnione na szczeblu ogólnokrajowym w zasadach
funkcjonowania sportu w aktualnej sytuacji. (R)

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkół
podstawowych. I w tym
przypadku jako prioryteto-

Spore ubytki w budżecie

Radosław
Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:
Skoro zawsze mówiliśmy, że oglądamy każdą złotówkę, to teraz
będziemy zmuszeni bacznie przyglądać się nawet „groszówkom”. Bo
pewne jest, że po latach tłustych
nadeszły te chude i na wiele rzeczy
braknie nam po prostu pieniędzy.
Już teraz wiemy, że wobec znaczącego tąpnięcia finansowego tegoroczne imprezy masowe w Jaworzu,
włącznie z cieszącym się dużym
zainteresowaniem „Jaworzańskim

nych w porównaniu z rokiem
poprzednim. Co takie znaczące ubytki finansowe oznaczają
dla mieszkańców? Czego na-

Wrześniem”, nie będą się odbywały. Pozwoli nam to na poczynienie
istotnych oszczędności, a przecież
patrząc już tak po ludzku na obecną
sytuację nie jest to dobra pora na
spędzanie czasu w większych skupiskach. Wyjątkiem będzie plenerowe
„Kino letnie”, z którym zamierzamy
wystartować w czerwcu i kontynuować w okresie wakacyjnym.
Do tej pory przekazywaliśmy z naszego budżetu znaczne środki na
działalność organizacji pozarządowych, także w zakresie kultury oraz
sportu. Tymczasem z uwagi na ograniczenia spora część imprez, warsztatów czy wyjazdów nie będzie mogła dojść do skutku. Zmniejszenie
poziomu finansowania jest więc
tu naturalne. Musimy myśleć nade
wszystko o bezpieczeństwie, stąd
jakiekolwiek spotkania zwłaszcza
takich środowisk, jak Koło Gospodyń
Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów czy też Uniwersytet Trzeciego
Wieku nie będą mieć miejsca.

Maseczek całe setki

leży spodziewać się w niedalekiej przyszłości? Jak do tej
newralgicznej kwestii podchodzi samorząd?

Nie wiem, czy uda się spełnić w
całości złożoną wcześniej obietnicę dotyczącą zamrożenia stawki z
tytułu wywozu odpadów. Bardzo
prawdopodobne niestety jest wycofanie się w tym roku z wielu programów, chociażby wymiany pieców
centralnego ogrzewania, bądź też
inwestycji, jak np. termomodernizacji SP nr 2. Zmuszeni jesteśmy zarazem odstąpić od planów utworzenia
Centrum Edukacji Ekologicznej i nad
czym ubolewam szczególnie – realizacji świetnie dotąd rozwijającego
się w naszej społeczności budżetu
obywatelskiego. Nie wykluczam
jednocześnie koniecznych cięć w
administracji gminy i podległych
jej jednostek.
Przed nami kluczowe miesiące,
gdy mówimy o dłuższej perspektywie finansowej dla Gminy.
Na razie patrzymy w przyszłość
bardzo ostrożnie i zakładamy też
ten gorszy scenariusz, na który
chcemy być dobrze przygotowani.

Dzięki wspólnej inicjatywie Gminy, Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz mieszkańców
Jaworza z rozmachem
przeprowadzona została
akcja, która zakładała wyposażenie w maseczki osób
potrzebujących, w szczególności seniorów.
Ponad tysiąc maseczek,
wykonanych z materiałów
zakupionych z pieniędzy

przeznaczonych na warsztaty Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, przygotowały własnoręcznie panie z Jaworza. Jeszcze nie tak dawno
uczęszczały na organizowane dla seniorów zajęcia,
teraz same z dużym zapałem przyczyniły się do pomocy swoim rówieśnikom.
Maseczki zostały bowiem
przez radnych dostarczone
pod wskazane adresy tym
mieszkańcom gminy, któ-

Foto: Mat. UG Jaworze

Dokładnie 500 tys. zł mniej
wpłynęło do budżetu gminy
Jaworze z tytułu podatku dochodowego od osób fizycz-

we przyjęto bezpieczeństwo,
zdrowie samych dzieci, ich
rodziców oraz pracowników
placówek. (M)

Maseczki trafiły do najbardziej potrzebujących ochrony.
maj 2020

Już niebawem zwiększeniu ulegną zasoby sprzętowe, z których
skorzystają uczniowie jaworzańskich szkół. Gmina wystąpiła z
wnioskiem o dofinansowanie
zakupu laptopów i tabletów z
przeznaczeniem na prowadzenie zdalnego nauczania. Łącznie
do Jaworza trafi sprzęt o wartości 45 tys. zł.
Taką możliwość stworzyła samorządom administracja rządowa
za zgodą Komisji Europejskiej,
która przychyliła się, by środki
zaoszczędzone do tej pory w
ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” rozdysponować właśnie na nabycie
niezbędnego sprzętu dla szkół.
Wcześniej gmina zaopatrzyła
się w ramach podobnych działań w 25 laptopów za kwotę 60
tys. zł. (M)

Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk

– mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz.
Zebrane wnioski pozwoliły przygotować dwa jaworzańskie przedszkola do przyjęcia
dzieci zgodnie z wymaganym
reżimem sanitarnym. Rozruch
odbył się co jasne w ograniczonym zakresie przy dostępności
miejsc na poziomie około 20
procent w porównaniu do stanu
sprzed epidemii.
– Większość rodziców nie
zdecydowała się na posyłanie dzieci do przedszkoli już
w maju. Dla tych, którzy nie
mają możliwości prowadzenia dalszej opieki nad swoimi
pociechami w warunkach domowych, po wdrożeniu odpowiednich procedur placówki

FOTO: MAT. UG JAWORZE

Gdy tylko pojawiły się
początkiem maja informacje
o możliwości otwarcia przedszkoli, w Jaworzu ruszyły
szczegółowe analizy dotyczące
potrzeb przyjęcia dzieci w placówkach. Uwzględniono przy
tym przede wszystkim głos
dyrektorów oraz rodziców.
Gmina wystąpiła także o opinię do służb epidemiologicznych, nadzoru pedagogicznego
oraz lekarzy.
– Chcieliśmy zapoznać
się ze stanowiskiem różnych instytucji, aby podjąć
jak najlepsze decyzje. Za
najważniejsze uznaliśmy
oczywiście zagwarantowanie właściwych warunków
i bezpieczeństwa dzieciom

Kolejne laptopy

rzy ukończyli co najmniej
70 lat.
Nie była to jedyna inicjatywa wpisująca się
w projekt „Zamaskowane
Jaworze”. Swoje wykonania dostarczyli podopieczni Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Jaworzu, zaangażowaniem wykazała się również miejscowa
społeczność. I tak m.in.
maseczki przekazały projektantka mody Natasha
Pavluchenko, prowadząca Galerię „Makatka” Beata Lewicka-Owczarek czy
bielska grupa „Szyjemy maseczki”, wsparcie zapewnił
ponadto radny powiatowy
z Jaworza Jacek Czader.
Wszystkie dary okazały
się przydatne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, będących pod
opieką Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, a także
chłopców z jaworzańskiego
MOD oraz pielęgniarek Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego. (R)
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Z inwestycjami na drogach
Wiosenny czas sprzyja prowadzeniu licznych zadań inwestycyjnych na terenie gminy Kozy.
Kościelna do przebudowy

Kompleksowa przebudowa ul. Pod Grapą to największa z obecnie realizowanych drogowych inwestycji w gminie.
samochodów. I choć to wąska
uliczka, zabieg ten w istotny
sposób pomoże w ujednoliceniu
zasad parkowania i pozwoli bez
przeszkód korzystać z drogi.
Z dużą intensywnością
wczesną wiosną ruszyły roboty
na skrzyżowaniach przy ulicy
Przeczni, na odcinku od ronda kpt. Kunickiego do granicy
z Pisarzowicami. Przy każdym
z nich zamontowane zostały
tabliczki na słupkach z nazwą
każdej ulicy i herbem gminy.
Z jednej strony to zabieg estetyczny i wizerunkowy, ale
i też wpływający na poprawę
bezpieczeństwa. Odpowiednie wyeksponowanie nazw
ulic stanowi duże ułatwienie

choćby dla służb ratunkowych
w przypadku konieczności
przeprowadzenia interwencji.
Równolegle prowadzone są
działania związane z potrzebami bieżącymi. Główne ciągi komunikacyjne w Kozach, przy
wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, czyszczone były
w kwietniu dwukrotnie. Przy
części dróg wykonano ponadto nasadzenia drzew, o czym
piszemy szerzej na stronie 14,
a na wiatach przystankowych
wymienione zostały rozbite
szyby. Z kolei w ramach remontów nakładki asfaltowe
uzupełniane były m.in. w ciągu
ulic Zdrojowej, Wilgi, Przemysłowej czy Żytniej. (M)

Rozstrzygnięty został przetarg
na przebudowę ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa
ulicy Kościelnej, na odcinku od
skrzyżowania z ul. Dworcową
i Młyńską do ul. Cmentarnej.
– To inwestycja w newralgicznym miejscu, gdzie często dochodziło już do różnych zdarzeń
drogowych, także z udziałem
pieszych. Po zrealizowaniu zadania bezpieczeństwo znacznie
się zwiększy – mówi wójt Jacek
Kaliński.
W ramach zadania wzmocniona
zostanie asfaltowa nawierzchnia
jezdni. Zaplanowano obustronną
przebudowę chodników wraz z

Cztery zupełnie nowe przejścia dla pieszych powstaną w ramach rozpoczynającej się wkrótce przebudowy ul. Kościelnej.

Rocznicowy dąb
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tegoroczne obchody miały być znacznie bardziej
okazałe i zakładały m.in.
koncert i okolicznościowe nabożeństwo, wydanie
rocznicowej publikacji,
przeprowadzenie konferencji popularnonaukowej

oraz właśnie zasadzenie
drzew – platana w Hołdunowie, a dębu w Kozach.
W formule on-line odbyła się za to konferencja
„Kozy – Hołdunów, 250
lat koziańskiego exodusu”. (R)

Nie odbędą się planowane na początek czerwca Dni Kóz. – Wiemy
już, że przyjdzie nam dłużej zaczekać na okazję do wspólnego świętowania. Mam jednak nadzieję, że gdy
będzie to tylko możliwe spotkamy
się z radością – mówi wójt gminy
Jacek Kaliński.
Harmonogram tegorocznych Dni
Kóz był już w szczegółach ustalony,
a wydarzenie zapowiadało się bardzo atrakcyjnie. Jednak z powodu
pandemii gminne święto, włącznie
z głównym przedsięwzięciem muzycznym, a więc galą muzyczną
reggae z udziałem gwiazd, zostało
w całości przeniesione na początek
czerwca 2021 roku. – Zagrożenie
epidemiczne nie skończy się nagle,
poza tym świętowanie w obliczu
ostatnich wydarzeń byłoby co najmniej niestosowne – przyznaje wójt
Jacek Kaliński.
Jak dodaje wójt, także przeprowadzenie innych imprez planowanych
pierwotnie w tym roku kalendarzowym może okazać się trudne. – Będziemy na bieżąco monitorować
sytuację. Wiemy już, że przyjdzie
nam dłużej zaczekać na okazję do

Na drogach w naszej gminie
realizujemy kolejne zadania, które mają zróżnicowany zakres prac. I tak będzie
prawdopodobnie aż do później jesieni, przy czym musimy mieć na uwadze finansowe możliwości samorządu.
Nade wszystko inwestycje
te wydatnie przyczynią się
do poprawy bezpieczeństwa
i komfortu użytkowników
ruchu drogowego. Rozwiązania, jakie sukcesywnie
wdrażamy, ściśle wiążą
się też z przyszłościowym
patrzeniem. Inwestujemy
więc, ale czynimy to z rozwagą. Uwzględniamy zarazem oczekiwania samych
mieszkańców, a pomocna
jest w tym względzie powo ł a n a ki l k a m i e s i ę c y
temu Gminna Społeczna
Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.

Foto: Mat. UG w Kozach

Zasadzenia symbolicznego dębu dokonali w poniedziałek 25 maja m.in.
wójt gminy Kozy Jacek
Kaliński oraz proboszcz
parafii ewangelicko-reformowanej Świętej Trójcy
w Lędzinach-Hołdunowie ks. dr Adam Malina.
Nieprzypadkowo drzewo
przyjęło już nazwę „Hołdunów”, w przyszłości zaś
zostanie umieszczony pod
nim głaz z najważniejszymi informacjami związanymi z jego obecnością
w parku.
Dąb to pamiątka wydarzenia, które miało miejsce
dokładnie 25 maja 1770 r.
Jak wspomina koziański
miłośnik historii Bartłomiej Jurzak, wówczas to
67 rodzin ewangelickich

uciekło wraz z dobytkiem
pod eskortą oddziału pruskich huzarów na ziemię
książąt pszczyńskich. Życie w Kozach nie było dla
nich łatwe. Mimo przychylności katolickich sąsiadów doznali wielu krzywd
ze strony dworu. Zmuszani byli do ciężkiej pracy
i gospodarowania na najgorszych gruntach.
Przede wszystkim jednak prześladowano ich
za wyznanie. Modlili się
w ukryciu, pokonywali
też dziesiątki kilometrów,
żeby święta przeżywać
wśród współwyznawców.
Wolność znaleźli wreszcie na obcej ziemi. Grupa,
która 250 lat temu opuściła Kozy dała początek
osadzie Hołdunów, obecnie dzielnicy miasta Lędziny.
Od siedmiu lat trwa
stopniowe zbliżenie społeczności gminy Kozy oraz
tej lędzińskiej, zwanej po
dziś w dzielnicy Hołdunów
„kozianami”. Pierwotnie

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

wspólnego świętowania. Na dziś
o jakichkolwiek terminach mówić nie
sposób, stąd prośba o wyrozumiałość
– zauważa Jacek Kaliński.
Na odnotowanie zasługuje zarazem, że czas pandemii i z nią związanych ograniczeń nie jest w Kozach
zupełnie pozbawiony rozmaitych kulturalnych aktywności. I tak koziańska
Izba Historyczna zapewniła chętnym
osobom wizyty on-line, pierwsze
produkcje filmowe w formie wykładów wykonał Uniwersytet Trzeciego Wieku, a z dźwiękami muzyki do
domów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, dotarły m.in. grupa
„Walimy w kocioł” i Młodzieżowa
Orkiestra Dęta. W angażowanie jak
najszerszego grona mieszkańców Kóz
włączyły się również instytucje samorządowe. (R)

Imprezy
poczekają

Foto: Mat. UG w Kozach

W parku dworskim został zasadzony dąb dla
upamiętnienia 250.
rocznicy ucieczki z Kóz
mieszkańców wyznania
ewangelicko-reformowanego.

ustawieniem nowych krawężników. Powstaną także cztery nowe
przejścia, tzw. wyniesione z kostki granitowej – trzy w rejonie ul.
Kościelnej oraz jedno w bliskości
skrzyżowania ul. Nadbrzeżnej z
Miodową.
Termin realizacji inwestycji określono na koniec września br. Jej
wartość to ok. 380 tys. złotych,
przy czym 100 tys. zł Gmina otrzymać ma w formie dofinansowania
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z „Programu
ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem
Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka”. (M)

Foto: Mat. UG w Kozach/MS

Foto: Mat. UG w Kozach/MS

Największa z realizowanych aktualnie inwestycji to
kompleksowa przebudowa ulicy Pod Grapą, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie
w kwocie przeszło 1,3 mln zł
z krajowego Funduszu Dróg
Samorządowych. Prace, które ruszyły na przełomie lutego
i marca, w pierwszej kolejności
były związane z budową kanalizacji sanitarnej na blisko
600-metrowym odcinku drogi
wraz z przygotowaniem sięgaczy do działek. Dzięki temu
w przyszłości nawierzchnia asfaltowa nie zostanie naruszona,
gdy w sąsiedztwie pojawią się
nowe domostwa.
Roboty w tym rejonie gminy zakładają również przebudowę konstrukcji jezdni oraz
poboczy, modernizację przepustu ramowego, wykonana zostanie także całkowicie nowa
nawierzchnia wraz z odwodnieniem. Brzegi przyległego potoku będą umocnione, a wzdłuż
drogi zmodernizowane zostanie
oświetlenie. Finisz inwestycji
przewidziano na sierpień.
Szeroki zakres robót obejmują także prace przy ul.
Wspólnej. Cały odcinek drogi zyska nową nawierzchnię
bitumiczną, a pobocze przygotowane będzie do postoju

Jedną z ciekawszych propozycji na okres
wolny od spotkań i wydarzeń były wizyty
on-line w Izbie Historycznej im. Adolfa
Zubera, przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną.
maj 2020
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Gmina wilamowice

Złote pióro
do Hecznarowic
Po raz kolejny wyłoniono najlepszych uczniów gminy Wilamowice.
Z powodu pandemii nie będzie jednak uroczystej gali.

Środki pozyskane na
rozbudowę i modernizację
Wiejskiego Domu Kultury
w Pisarzowicach
Kończy się przebudowa
i modernizacja Wiejskiego
Domu Kultury w Pisarzowicach. Gmina Wilamowice pozyskała na ten cel
dofinansowanie z funduszy Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Foto: Mat. SP Hecznarowice

Wojciech Wójcik ze szkoły w Hecznarowicach został Uczniem Roku Gminy Wilamowice.
Konkurs „Uczeń Roku
Szkolnego Gminy Wilamowice” zorganizowano po raz szósty pod patronatem Burmistrza
Wilamowic Mariana Treli. Dyrektorzy szkół zgłosili do niego
nie tylko uczniów osiągających
najlepsze wyniki w nauce, ale
przede wszystkim takich, którzy mogą się wykazać sukcesami w życiu pozaszkolnym
– konkursach przedmiotowych,
artystycznych, olimpiadach,
zawodach sportowych.
W tym roku najlepszym
okazał się Wojciech Wójcik
ze szkoły w Hecznarowicach,
który został laureatem dwóch
wojewódzkich konkursów
przedmiotowych – z historii
i biologii. Otrzyma statuetkę
Ucznia Roku oraz Złote Pióro.
Dyplomy za wsparcie udzielone uczniom otrzymają również
nauczyciele: Robert Warot,
Dorota Rubys, Agnieszka
Genc, Sylwia Strycharska,
Renata Presak, ks. Grzegorz
Then, Agata Mikołajczyk,
Bogdan Kubica, Agnieszka
Zawronek, Alina Kajta-Bożek.
Jak wyjaśnia burmistrz
Marian Trela, z powodu pandemii nie odbędzie
się uroczysta gala, jaka co
roku towarzyszyła wręczeniu nagród dla najlepszych
uczniów. Nagrody, w tym
m.in. tablety, przekażą dyrektorzy szkół 1 czerwca podczas spotkań z zachowaniem
środków ostrożności. (BS)
maj 2020

Znów do szkoły
Szkoły i przedszkola w gminie Wilamowice powoli się
otwierają. Jak informuje Bożena Sobocińska, kierownik
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Wilamowic
Mariana Treli zostały otwarte
wszystkie placówki szkolne,
na razie dla uczniów klas
1-3, a także ósmoklasistów
przychodzących na konsultacje i pozostałych uczniów,
dla których zorganizowano
zajęcia rewalidacyjne. – De-

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:
Od kilku lat organizujemy konkurs na najlepszego ucznia. W
pierwszej kolejności pozwala
nam docenić tych młodych ludzi, którzy rozwijają zdolności,
czego dowodem są oczywiście
ich sukcesy na konkursach i olimpiadach. Ale to również okazja

cyzję jednak pozostawiamy
rodzicom, dlatego na razie
zajęcia odbywają się tylko w
Pisarzowicach – wyjaśnia.
Otwarto trzy z czterech gminnych przedszkoli – rodzice
przedszkolaków z zamkniętej
ciągle placówki w Hecznarowicach dowożą dzieci do
Wilamowic. – Zależy nam,
aby wszystko odbywało się
bezpiecznie, dlatego kolejne
placówki i oddziały będziemy
otwierać stopniowo, śledząc
czy podjęliśmy wystarczające
środki ostrożności – mówi burmistrz Marian Trela. (R)

do spojrzenia na całość naszej
gminnej oświaty, docenienia
także samych nauczycieli, ich
wsparcia, jakiego udzielają swoim podopiecznym. Gala, podsumowująca konkurs, gromadziła
środowisko edukacyjne. Bardzo
sobie cenię te spotkania, bo
mamy wtedy szczególną możliwość bezpośredniej rozmowy.
Wirus w tym roku pokrzyżował
nasze plany. Tym bardziej więc
dziękuję w imieniu całej naszej
społeczności gminy Wilamowice
za włożony trud, gratuluję też
osiąganych sukcesów. Życzę laureatom, ale i pozostałym uczniom,
aby wykorzystali ten czas nauki
szkolnej na zdobywanie wiedzy,
umiejętności, ukształtowanie samych siebie na mądrych i dobrych
ludzi.

Zadanie obejmowało wyburzenia, dobudowę pomieszczeń, izolację fundamentów,
wzmocnienie więźby dachowej, budowę kominów, zakup
oraz montaż stolarki okiennej
i drewnianej w nowo powstałej
części, nowe pokrycie dachowe. Rezultatem tego zadania
było doprowadzenie prac do
stanu surowego zamkniętego.
1. Dobudowano pomieszczenia – tzw. segment A celem uzyskania dodatkowych
pomieszczeń bibliotecznych
na parterze oraz pracowni i świetlicy na poddaszu.
Prace obejmowały: rozbiórki,
roboty fundamentowe, podkład pod posadzkę, roboty
murowe na parterze i piętrze,
budowę kominów, roboty
żelbetowe, zbrojenie, wykonanie konstrukcji dachu, zamurowanie ścian stycznych
z przylegającym obiektem.
2. Rozbudowano segment C mieszczący obecnie pomieszczenia zaplecza
kuchennego. Prace obejmowały: roboty fundamentowe, podkład pod posadzkę,
rozbiórki, przemurowania,
ściany, elementy żelbetowe, zbrojenie, konstrukcję
stalową więźby i ścian oraz
konstrukcję drewnianą ścian
i dachu, rozbiórkę 4 zbiorników na ścieki sanitarne pod
segmentem, wymianę gruntu
pod całą powierzchnią fundamentu, roboty izolacyjne,
dekarskie, murowe i instalację kanalizacji.
3. Zamontowano stolarkę
okienną i drzwiową w segmentach A i C.
4. Wykonano prace budowlane dotyczące segmentu
B, które obejmowały: izolację
fundamentów, wzmocnienie
więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu,
wykonanie nowego otoku
z bednarki ze złączami kontrolnymi, roboty związane
z naprawą i podbiciem fun-

Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk

Rozbudowa i modernizacja
Wiejskiego Domu Kultury
w Pisarzowicach

Prace objęły obiekt i otoczenie Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach.
damentów, montaż nowych,
drewnianych dźwigarów dachowych.
5. Wykonano pokrycie
dachu na dobudowanych
segmentach A i C oraz istniejącym segmencie B.
Całkowita wartość zadania
na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie wynosiła
792 768 zł, a ostatecznie koszty wzrosły do kwoty 975
663,32 zł, dofinansowanie
z MKiDN to kwota 250 000 zł.

Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach – kontynuacja
prac instalacyjno-modernizacyjnych
Prace obejmowały wykonanie instalacji: C.O. wraz
z robotami pomocniczymi,
gazowej i kotłowni, elektrycznej, wod.-kan., wentylacji
i klimatyzacji oraz prac wykończeniowych w rozbudowanym budynku Wiejskiego
Domu Kultury w Pisarzowicach. Roboty budowlane niezbędne przy wykonywaniu
wszystkich instalacji w obiekcie: rozbiórki, demontaże,
przemurowania, zamurowania, posadzki, sufity.
Całość powyższych prac
wyniosła 995 544,00 zł,
z czego 220 000 zł to środki
pochodzące z dofinansowania MKiDN.

Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach – prace wykończeniowe obiektu
W dniu 11 maja 2020 r.
została podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadań

w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury” ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pod nazwą
„Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach – prace wykończeniowe obiektu”.
Zadanie obejmowało
wykonanie instalacji elektrycznej, alarmowej, teleinformatycznej i odgromowej
oraz prace wykończeniowe
w rozbudowanym i zmodernizowanym budynku.
W skład prac wykończeniowych wchodziło wykonanie
izolacji cieplnej i akustycznej, okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi,
tynków, gładzi gipsowych,
gruntowanie z malowaniem
ścian, ułożenie płytek na posadzkach i wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli oraz
dębowego parkietu, montaż
balustrad, ościeżnic i drzwi
wewnętrznych. Dostawa
i montaż schodów segmentowych oraz zabudowy pod
schodami. Wykonanie prac
umożliwiło realizację kolejnych zaplanowanych działań
związanych z wyposażaniem obiektu.
Termin realizacji zadania: 01.01-30.06.2020. Dofinansowanie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzące z Funduszu
Promocji Kultury wyniesie
243 000,00 zł, a całkowity
koszt zadania to kwota 1 092
168,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
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Beskidy w twórczości młodych
To konkurs cieszący się
niesłabnącą popularnością,
a miniona 27. edycja tylko to
potwierdziła. Do organizującego go Gminnego Ośrodka
Kultury w Świnnej wpłynęło
przeszło 6 tysięcy prac, a łączna liczba ich autorów przekroczyła 9 tys. Nadesłano je
z placówek oświaty i kultury,
ale też indywidualnie – z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy,
Litwy i Austrii.
Organizatorzy nie określili dokładnie rodzajów stosowanych technik plastycznych,
pozostawiając w tym względzie swobodę twórczą. Stąd
też mnogość form wyrazu, jak np. rysunki, szkice,
akwarele, rzeźby, makiety,
malunki na szkle, wykonania

Foto: Prace konkursowe

Międzynarodowy charakter miała kolejna odsłona konkursu plastycznego „Mieszkam w Beskidach”, adresowanego przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

bibułkarskie, linoryty, fotografie, grafiki komputerowe,
filmiki, kolaże, opowiadania
czy dzieła poetyckie. Z racji
przeglądowej formuły konkursu oraz wysokiego poziomu przyznano blisko 1,3

www.gazetabeskidzka.pl

tys. wyróżnień w przedziałach wiekowych od kategorii
poniżej 6. roku życia, aż po
autorów pełnoletnich. I tak
w gronie nagrodzonych znaleźli się uczniowie placówek
oświatowych z terenu powiatu

bielskiego – m.in. z Bestwiny,
Kóz, Jasienicy, Jaworza, Wilamowic, Pisarzowic, Dankowic, Hecznarowic, Starej Wsi,
Janowic, Międzyrzecza Górnego czy Szczyrku, a także
największych miast regionu

– Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Żywca, Ustronia
oraz Cieszyna.
Konkurs „Mieszkam w Beskidach” tradycyjnie w swoim
nadrzędnym założeniu miał
rozbudzić i poszerzyć szeroko

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

rozumiane zainteresowania
plastyczne. W minionej odsłonie szczególnie ukierunkowano
się na folklor i sztukę ludową,
ale także otaczające piękno
krajobrazu i przemiany w nim
zachodzące. (RED)

maj 2020
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Światowy Dzień Ziemi na Podbeskidziu uczczono m.in. wysprzątaniem
okolic rzek i zasadzeniem nowych drzew.
te osiągną nawet 50 metrów
wysokości, stając się „zielonymi płucami” w regionie.
Nasadzenie drzew wpłynie

także na zwiększenie różnorodności biologicznej
i poprawę retencji wody
w otoczeniu. (R)

W gminie Kozy ostatnie tygodnie poświęcono na
kolejne nasadzenia drzew
przy drogach.
Wzdłuż ulicy Przeczni,
od skrzyżowania z ul. Krakowską do przejazdu kolejowego, nasadzonych
zostało 40 drzewek. To
młode lipy gatunku greenspire, które charakteryzują
się szybkim tempem wzrostu i docelowo efektownymi rozmiarami, sięgającymi
nawet 20 metrów. Drzewa
te przystosowane są jednocześnie do prac pielęgnacyjnych, a więc wszelakich
przycięć i formowania. Ich
równomierny rozrost sprawia, że doskonale nadają
się do ulokowania właśnie
w pobliżu chodników
i dróg. Podobne działania,
istotnie poprawiające natumaj 2020

ralne środowisko w Kozach,
zrealizowane zostały przez
samorząd przy ul. Gajowej.
Tu z kolei posadzonych
zostało sześć sztuk robinii akacjowej.
Prośrodowiskowe inicjatywy prowadzone przez
samorząd zakładają, że
w perspektywie najbliższych
lat w okolicy stadionu sportowego oraz przedszkola
znów zrobi się zielono. Ko-

W połowie maja ruszył nabór
wniosków o dofinansowanie
w ramach programu „Czyste Powietrze”, dostępnego
już w nieco zmodyfikowanej wersji.

– Zmiany wprowadzone
zostały po to, aby program
był bardziej dostępny dla
mieszkańców, a procedowanie wniosków trwało szybciej
i sprawniej – wyjaśnia Tomasz
Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Wśród najważniejszych korekt dokonanych w programie wspomnieć
należy przede wszystkim
o uproszczeniu samego wniosku o dotację, jak również zasad ich przyznawania.
Wysokość wsparcia została
ściśle powiązana z rzeczywistym efektem ekologicznym,
dodatkowo zagwarantowano integrację „Czystego Powietrza” z programem „Mój
Prąd”. Przewidziano ponadto
możliwość uzyskania dotacji
na termomodernizację już po
wymianie źródła ciepła oraz

finansowania przedsięwzięć
rozpoczętych i zakończonych.
Równie istotne może być
skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.
Wraz ze zmianami ten
sam pozostał cel nadrzędny programu. Niezmiennie
jest nim poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę
źródła ciepła i zwiększenie
efektywności energetycznej
jednorodzinnych budynków
mieszkalnych. O dofinansowanie starać mogą się osoby
fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami
jednorodzinnego budynku
bądź lokalu mieszkalnego.

Przeznaczenie dotacji to m.in.
źródło ciepła, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej, mikroinstalacja fotowoltaiczna czy stolarka drzwiowa i okienna.
Łączny budżet programu
„Czyste Powietrze”, zainicjowanego w 2018 roku, określony został na poziomie 103
mld zł. Realizację przedsięwzięć zaplanowano do końca
czerwca 2029 r. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach wpłynęło dotychczas blisko 16,5
tys. wniosków, dofinansowanie przyznano na przeszło 280
mln zł, w tym 239 mln zł to
kwota dotacji. (MA)

dzić jak najmniej czasu, ograniczenie ilości wyjść na zakupy,
używanie własnych, najlepiej
ekologicznych toreb, zachowywanie dystansu od innych osób
czy wreszcie dokonywanie płatności bezdotykowo.
W kolejną już akcję Stowarzyszenia Ecodrive, promującą
szeroko pojęte bezpieczeństwo
w połączeniu z ekologią i środowiskiem, zaangażował się
bielski poseł Przemysław Drabek. – To następna bardzo cenna
kampania społeczna i ekologicz-

na, dlatego postanowiłem ją
wesprzeć na miarę możliwości.
Jestem zdania, że przekazywania wiedzy w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich nigdy
za dużo. Zwłaszcza dotyczy to
czasu, który wymaga szczególnej ostrożności i dbania o codzienną higienę – mówi Drabek.
Jednym z kluczowych partnerów kampanii został również Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (M)

Nie bądź
COVID

Foto: Mat. UG w Kozach

Drzew przybywa

Ulepszone Czyste Powietrze

Foto: Arch.

Z okazji przypadającego
na 22 kwietnia Światowego
Dnia Ziemi w regionie beskidzkim przeprowadzono
tematyczne przedsięwzięcia, zainicjowane przez
Klub Gaja.
Pomimo trwającej pandemii, a więc z konieczności
z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa, wolontariusze sprzątali rzekę
Meszniankę. Akcja akurat
w tym rejonie nie była przypadkowa, wszak niewielki ciek wodny przepływa
przez teren utworzonej kilka
lat temu ścieżki dydaktycznej w Lasku Wilkowickim.
W następstwie zbiórki do
worków trafiło mnóstwo zalegających odpadów, co znacząco poprawiło nie tylko
samą estetykę środowiska,
ale i jakość wody.
Inny charakter, choć
również z nadrzędnym proekologicznym przesłaniem,
miała inicjatywa na terenie
Nadleśnictwa Bielsko. Tam
z kolei zasadzono 3 tys. sadzonek buków zwyczajnych. W przyszłości drzewa

Foto: Mat. Klubu Gaja

INICJATYWY Na Dzień Ziemi

lejne drzewka pojawią się
m.in. przy ul. Pod Grapą,
gdy zakończy się realizowana tu przebudowa, oraz
w parku dworskim. Urząd
Gminy w Kozach porozumiał się także z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad, która zobowiązała się do nasadzenia 56
nowych drzew wzdłuż zmodernizowanej w ub.roku ul.
Krakowskiej. (M)

Na rozsądne korzystanie
ze środków ochrony w dobie
pandemii zwraca uwagę poprzez specjalną kampanię bielskie Stowarzyszenie Ecodrive.
Zużyte maseczki i rękawiczki lądować powinny w koszu
na śmieci, absolutnie nie wolno wyrzucać ich do toalet – to
najważniejsze przesłanie, które
niesie ze sobą kampania „Nie
bądź COVID – szanuj Ziemię”.
Zawarte są w niej i inne społecznie ważne punkty. Choćby
przypomnienie o konieczności
mycia rąk wodą i mydłem oraz
dezynfekcji przeznaczonym do
tego płynem.
Stowarzyszenie wylicza również zasady dotyczące zakupów.
I tak rozważyć warto wcześniejsze zrobienie listy potrzebnych
produktów, aby w sklepie spę-
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Autobusy marki Solaris
Urbino 12 CNG zostały wyprodukowane w Bolechowie pod
Poznaniem, lada dzień zaczną
wozić mieszkańców powiatu
bielskiego. Obecnie przechodzą
procedury rejestracji, do nowych
wozów przyzwyczajają się również kierowcy i mechanicy zakładu. – Zależało nam nie tylko
na odnowieniu taboru, ale także
na tym, aby nowe autobusy były
przyjazne dla środowiska. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie – wyjaśnia starosta bielski
Andrzej Płonka.
W ramach projektu „Rozwój
niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego –
zakup taboru autobusowego”
łącznie zakupiono 26 autobusów
na gaz CNG. Reszta pojazdów

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Do zajezdni bielskiego PKS
„Komunikacji Beskidzkiej”
przyjechało 13 nowych autobusów, zasilanych gazem
ziemnym CNG.

Pierwsza partia autobusów zasilanych CNG jest już na miejscu.
ma dotrzeć w drugim półroczu.
Na inwestycję wartą 32 mln zł
udało się pozyskać środki unijne
w wysokości 22,6 mln zł.
– Nowe autobusy zostały tak
dobrane, aby były dopasowane
do beskidzkiego terenu i naszych potrzeb, a przede wszystkim bardzo ekologiczne – mówi
Paweł Sadza, wiceprezes zarządu bielskiego PKS. Autobusy na
sprężony gaz ziemny spalają ok.
43-45 m sześc. – Udało nam się

przy tej okazji wynegocjować,
że każdy metr sześc. będzie
kosztował 1,65 zł netto. Będzie
to więc znacznie tańsze paliwo,
niż dotychczas używane w naszym przedsiębiorstwie – dodaje wiceprezes.
Wszystkie zamówione pojazdy mają 12 m długości,
przewiozą jednorazowo w komfortowych warunkach 90 pasażerów, w tym 32 na miejscach
siedzących. Autobusy są wy-

W Nadleśnictwie Siewierz
już w marcu z zimowego snu
obudziły się żółwie błotne i wygrzewają się w promieniach coraz cieplejszego słońca.
Jak informuje Nadleśnictwo,
zazwyczaj żółwie tego gatunku spokojnie czekają na wiosnę
na dnie zbiornika do kwietnia,
a nawet początków maja. –
Fakt, że stały się aktywne co
najmniej miesiąc wcześniej,
może świadczyć o czekającej
nas ciepłej aurze w tym roku –
mówi Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz.
Te niezwykłe gady, dla których naturalnym siedliskiem
są polskie wody, w ostatnich
dziesięcioleciach stały się gatunkiem poważnie zagrożonym.
W sierpniu ub.roku w Nadleśnictwie Siewierz sześć żółwi
błotnych zostało wypuszczonych do specjalnie przygotowanego dla nich stanowiska.
Oczko wodne ma maksymal-

Foto: Mat. Nadleśnictwa Siewierz

Atrakcyjne żółwie błotne

ną głębokość ok. 2 m, otoczenie nawiązuje do naturalnych
ekotonów wodno-lądowych.
Obiekt jest zabezpieczony
przed ewentualnym oddalaniem
się żółwi oraz umożliwia prowadzenie obserwacji przez odwiedzających.
– Wszyscy się cieszymy,
że nasze żółwie dobrze zniosły zimę na terenie nadleśnictwa – mówi Grzegorz Cekus.
– To oznacza, że stworzyliśmy im właściwe warunki do
życia. Żółw błotny jest jedy-

www.gazetabeskidzka.pl

nym gatunkiem występującym
w Polsce w stanie naturalnym
– dodaje nadleśniczy. Żółw jest
pod ścisłą ochroną i wciąż figuruje w czerwonej księdze gatunków, którym grozi wyginiecie.
Z tego względu jest niezwykle
trudny do pozyskania. Co gorsza, w wypadku tego gada na
przychówek trzeba czekać prawie 20 lat.
Nadleśnictwu zależy na
stworzeniu całego ekosystemu.
Dlatego jeszcze w tym sezonie
prawdopodobnie do stanowiska

posażone w klimatyzację, monitoring, wi-fi, gniazdka USB,
mają przyciemniane szyby i są
niskopodłogowe. – Pojazdy dostosowane są do możliwości
pasażerów niepełnosprawnych,
jest też miejsce dla psa przewodnika osoby niedowidzącej
– mówi Radosław Ostałkiewicz,
przewodniczący Beskidzkiego
Związku Powiatowo-Gminnego, właściciela przedsiębiorstwa. (MF)

żółwi zostaną wpuszczone raki
i szczeżuje. Małże poza tym, że
odżywiając się filtrują wodę, są
też doskonałym sygnalizatorem
jej czystości. – Zależy nam
przede wszystkim na tym, by
żółwie żyły w jak najlepszym
dla siebie środowisku – kończy
nadleśniczy Cekus.
Stanowisko żółwi błotnych
w Nadleśnictwie Siewierz jest
jedynym na południu Polski.
Jak podkreślają leśnicy, osiedlenie gadów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach
w tym właśnie nadleśnictwie,
jest pierwszym krokiem w kierunku ich reintrodukcji. Żółw
błotny bowiem jeszcze w XIX
w. występował na tych terenach.
Obiekt ekspozycyjny żółwia błotnego zlokalizowany
jest w zamkniętym terenie przy
nowo odrestaurowanym Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Siewierz. Jego zwiedzanie
po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu jest bezpłatne. (TW/NS)
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Przeciwko suszy
„Łapmy Wodę” – taką nazwę nosi ogólnopolska akcja,
jaka w czwartek 14 maja zainaugurowana została w Bielsku-Białej.
– W ramach akcji zamierzamy promować program
małej retencji, nakłaniać
mieszkańców do zakładania
instalacji gromadzenia deszczówki i tworzenia ogrodów
deszczowych, które zbierają wodę, stopniowo oddając
ją do otoczenia. Chcemy też
prowadzić szeroką kampanię
edukacyjną w szkołach, organizacjach i instytucjach –
podkreśla Wojciech Owczarz,
prezes Fundacji Ekologicznej
Arka, pomysłodawcy przedsięwzięcia.
Happening, który tegoroczną akcję „Łapmy Wodę”
zainicjował, odbył się na placu Bolka i Lolka w Bielsku-Białej. Co jasne, z uwagi na
sytuację w kraju, przeprowadzony został w nieco zmienionej formule i z niewielkim
zaangażowaniem postronnych
uczestników. Projekt będzie
kontynuowany z głównym założeniem edukacji ekologicznej. Organizatorzy przygotują

Foto: Fundacja Ekologiczna Arka

13 autobusów na gaz
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m.in. specjalne materiały i scenariusze lekcji tematycznych
w szkołach, których przewodnim motywem będzie poszanowanie wody.
Jak zaznaczają przedstawiciele bielskiej Arki, postępujący proces ocieplania klimatu
i wieloletnia susza powodują
konieczność wzięcia odpowiedzialności za ochronę i poszanowanie zasobów wodnych.
Susza dotyka nas wszystkich. – Dlatego konieczne jest
współdziałanie różnorodnych
środowisk – dodaje Owczarz.
Akcja „Łapmy Wodę”
realizowana jest w ramach
programu „Zielona Ręka”,
prowadzonego z partnerskim
udziałem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. (MA)

Milion dla szpitali
Jeszcze w okresie trwającej pandemii Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach udzielił istotnego wsparcia finansowego dla szpitali na terenie
województwa śląskiego.
Ponad 3,2 mln zł na zagospodarowanie zużytych ubrań,
wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel
medyczny podczas opieki nad
chorymi na koronawirusa – to
łączny wkład wszystkich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w walkę ze skutkami
COVID-19.
W inicjatywę, realizowaną
pod patronatem Ministerstwa
Klimatu i Agencji Rezerw
Materiałowych, włączył się

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

także solidarnie katowicki Fundusz, obejmując pomocą szpitale z oddziałami
zakaźnymi i obserwacyjno-zakaźnymi w województwie
śląskim. Pokaźna kwota 1
mln zł posłużyła na zbiórkę,
transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
o właściwościach zakaźnych,
a więc m.in. kombinezonów,
rękawic czy masek, które trafiły do specjalnych zakładów
prowadzących utylizację. –
Służba zdrowia, która wykonując każdego dnia ogromną
pracę walczy z pandemią koronawirusa, sama musi być
szczególnie chroniona. Stąd
nasza decyzja o przyznaniu
pomocy – wyjaśnia Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach. (R)
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