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Nowy program dla
seniorów Aktywni+
W ciągu pięciu najbliższych
lat rząd przeznaczy 200 mln zł
na dofinansowanie projektów
aktywizujących osoby starsze.
– Korzystajmy z doświadczenia
seniorów – zachęca organizacje pozarządowe wiceminister
rodziny i polityki społecznej
Stanisław Szwed, poseł Prawa
i Sprawiedliwości.
Rządowy program „Aktywni+” zaplanowano na lata 20212025, w każdym roku jego
budżet wyniesie 40 mln zł. Ma
on przede wszystkim zwiększyć
uczestnictwo osób starszych we
wszystkich dziedzinach życia
społecznego. – Dofinansowujemy inicjatywy, które sprawiają, że osoby starsze są jak
najdłużej aktywne, rozwijają
swoje kompetencje i zainteresowania w jesieni życia, tym
samym przyczyniając się do
rozwoju naszego społecznego
życia – mówi wiceminister Stanisław Szwed.
Program przewiduje wsparcie organizacji pozarządowych
i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz osób
starszych dofinansowaniem
projektów kwotą od 25 do 250
tys. zł. Nabór ofert w nadchodzącej edycji programu roz-

pocznie się już na początku
2021 roku. Dofinansowanie
przyznawane będzie m.in. na
działania zwiększające udział
osób starszych w aktywnych
formach spędzania czasu wolnego, rozwijanie wolontariatu
osób starszych w środowisku
lokalnym oraz zwiększenie
ich zaangażowania w obszarze
rynku pracy, partycypację społeczną, która przyczyni się do
wzmocnienia samoorganizacji
środowiska osób starszych,
włączenie cyfrowe, obejmujące
działania na rzecz zwiększania
umiejętności posługiwania się
nowoczesnymi technologiami, a także przygotowanie do
starości, realizowane poprzez
wzmacnianie trwałych relacji
międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz zwiększanie
ich bezpieczeństwa.
W ostatnich latach Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizowało dwa programy
wspierające aktywność społeczną osób starszych: „Senior+”
(dofinansowanie wyniosło blisko 235 mln zł) oraz Rządowy
Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020 (280 mln zł). (R)

Stanisław Szwed,

wiceminister rodziny
i polityki społecznej:

To kolejny program, który przygotowaliśmy z myślą o wsparciu osób
starszych. Wcześniejsze, a więc Senior+ oraz Rządowy Program na
rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020, sfinansowały różne inicjatywy dla
seniorów w całej Polsce, których
pojawia się coraz więcej.
To dobrze, bo warto spojrzeć
na te projekty nie tylko jako na
pomoc społeczeństwa dla osób,
które już odeszły z rynku pracy.
Żyjemy coraz dłużej i powinniśmy wykorzystywać ten potencjał, jaki mają seniorzy, przede
wszystkim ich doświadczenie
życiowe. Projekty, które nie pozostawiają ich na marginesie czy
wręcz izolują od reszty społeczeństwa, ale integrują i angażują w
różnego rodzaju działalność,
sprawiają, że skorzysta z tego
cała lokalna wspólnota.

Boże Narodzenie to czas, gdy Chrystus przychodzi
na świat i staje się radością każdego z nas.
Niech czas świąt przypomina nam o życzliwości
i dobroci, abyśmy potrafili dzielić się z najbliższymi
i potrzebującymi tym wszystkim, co posiadamy.
Oby w Nowym, 2021 Roku, spełniały się nasze
plany, a przeżywane problemy owocowały
autentyczną radością.
Wszystkim mieszkańcom miasta
Bielska-Białej oraz gmin ościennych
pragnę złożyć najserdeczniejsze
życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.

Stanisław Szwed
Poseł na Sejm RP
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny i Polityki Społecznej
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Gdzie najładniejsza dekoracja?

Wójt Artur Beniowski ogłosił konkurs
„Zima w Bestwinie”, do którego przystąpić
może każdy z mieszkańców gminy.
– Co roku wielu mieszkańców naszej społeczności pieczołowicie przyozdabia w świąteczne dekoracje swoje domy czy ogródki.
Zachęcamy do uwieczniania tych wystrojów
na fotografiach – wyjaśnia wójt gminy.
W konkursie „Zima w Bestwinie” doceniana będzie nie tylko sama widoczność dekoracji, ale również pomysłowość wykonania,
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nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej czy wreszcie ogólne wrażenia estetyczne
w harmonii z otoczeniem wraz ze sposobem
przedstawienia na zdjęciu.
Przedsięwzięcie organizuje Referat Sportu
i Promocji Urzędu Gminy Bestwina. Zgłoszenia od mieszkańców przyjmowane są do
8 stycznia pod adresem e-mailowym sport@
bestwina.pl. Uczestnictwo w konkursie jest
nieodpłatne. Przewidziane zostały nagrody
rzeczowe. (M)
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Miliony na inwestycje
Znaczące środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane zostały
samorządom w powiecie bielskim. – Umożliwią one realizację zadań istotnych, bo bardzo wyczekiwanych
przez lokalne społeczności – uważa poseł Przemysław Drabek.
Gminy i powiaty, także
w rejonie Ziemi Bielskiej, ponownie już w tym roku objęte
zostały znaczącym rządowym
wsparciem. Szczególnego
znaczenia pomoc ta nabiera
właśnie w trudnym okresie
zmniejszonych dochodów samorządów w okresie pandemii.
Pokłosiem niższych wpływów
do budżetów stało się bowiem
częściowe ograniczenie możliwości przeprowadzania zaplanowanych inwestycji. I niejako
naprzeciw temu utworzony został Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wchodzący
w skład tzw. tarczy dla samorządów.
Rządowe wsparcie ma
swą wymowę w samych liczbach. Biorąc pod uwagę tylko Powiat Bielski oraz jego
gminy to łącznie niemal 35
mln zł. Najwięcej otrzyma
Gmina Wilamowice, której
dofinansowanie na poziomie 10 mln zł pozwoli na
potrzebną budowę dwukondygnacyjnego przedszkola,
składającego się również
z oddziałów integracyjnych.
Środki w wysokości 7,1 mln
zł trafią do Gminy Wilkowice. Tu także, w sołectwie
Meszna, powstanie nowoczesne przedszkole. Ponadto
rozbudowana zostanie ulica
Agrestowa w Mesznej wraz
z odwodnieniem.
Funkcjonalna hala widowiskowo-sportowa ze stałą
widownią, dzięki przyznaniu

Z poprzedniej puli rządowej pomocy w dobie pandemii przeprowadzono w regionie szereg różnych inwestycji. Jak wspomina poseł Przemysław Drabek, Fundusz Dróg Samorządowych przyczynił się m.in. do
przebudowy ul. Pod Grapą w Kozach.
5 mln zł, stanie z kolei w Kozach. Gmina będzie mogła
zarazem, wobec uzyskania
1,5 mln zł, przebudować ciąg
dróg gminnych ul. Lipowej,
Kalinowej i Morelowej o całkowitej długości przekraczającej 1 km. W gminie Jasienica
wybudowana będzie droga
łącząca Niskoemisyjną Strefę
Ekonomiczną w Międzyrzeczu
Dolnym z drogą powiatową nr
4424S. W tym przypadku rządowa pomoc to 4,2 mln zł.
Wyraźną korzyść odczują
również mieszkańcy Janowic
w gminie Bestwina, gdzie
środki rzędu 1,3 mln zł pozwo-
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lą kontynuować na kolejnym
odcinku budowę chodnika dla
pieszych przy ul. Janowickiej.
472,4 tys. zł to z kolei pomoc, dzięki której w Porąbce
zmodernizowana zostanie ul.
Bażancia, stanowiąca jedyny
dojazd do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
I wreszcie samorząd Powiatu Bielskiego, objęty
wsparciem w kwocie 5 mln
zł, przystąpi do adaptacji
istniejącego budynku zlokalizowanego w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby
działalności Zespołu Szkół

Specjalnych oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
Jak mówi poseł Przemysław
Drabek, wszystkie te środki
przysłużą się do rozwoju nie
tylko poszczególnych gmin,
ale i całego regionu. Przypomina, że jest to już kolejna
znacząca pomoc finansowa
dedykowana samorządom.
W drugiej połowie roku środki na poziomie ponad 19,5 mln
zł zostały rozdysponowane na
wszystkie gminy w powiecie,
sam Powiat Bielski otrzymał
9,3 mln zł, zaś miasto Bielsko-Biała aż 34,4 mln zł. – Nie
zostały wskazane wówczas
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Przemysław Drabek,

poseł Prawa i Sprawiedliwości:
Cały świat zmierzył się w tym roku
z sytuacją kryzysową, która w
XXI wieku nie miała precedensu.
Wszelkie działania podejmowane na szczeblu rządowym musiały
uwzględniać z jednej strony to,
aby wprowadzane obostrzenia
chroniły zdrowie i życie Polek i
Polaków, a z drugiej nie powodowały zatrzymania wszystkich gałęzi gospodarki. I tu niewątpliwie
na podkreślenie zasługuje zachowana stabilizacja na rynku pracy.
Jednocześnie w okresie pandemii
przygotowane zostały narzędzia
konkretne zadania do realizacji, a więc każdy samorząd
pieniądze mógł przeznaczyć
wedle najpilniejszych potrzeb.
Znacznej poprawie uległ choćby stan dróg, toteż pomoc de
facto objęła mieszkańców
naszych gmin – zauważa bielski poseł.
Przemysław Drabek zwraca również uwagę na ogromną wagę oraz skalę innych
rządowych działań w dobie
pandemii. Tarcza Finansowa
Polskiego Funduszu Rozwoju
w wersji 1.0 objęła 347 tys.
przedsiębiorstw, wypłacono
im blisko 61 mld zł, co z kolei pozwoliło ochronić 3,2
mln miejsc pracy. Z kolei
Tarcza Finansowa PFR 2.0
to co najmniej 35 mld zł bezzwrotnych środków dla mikrofirm oraz sektora małych
i średnich przedsiębiorstw,
ale i dla większych firm. Zaproponowane rozwiązania
pomocowe to m.in. dotacje,
świadczenia postojowe oraz
ujęte w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy zwolnienia ze
składek na ZUS.
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wsparcia – dla samorządów, aby
mogły prowadzić dalsze inwestycje, a dla firm ograniczające skutki
funkcjonowania w tak trudnym
momencie.
Przed nami okres świątecznonoworoczny, następnie ferie
zimowe. Potrzebna jest w tym
czasie szczególnie wspólna odpowiedzialność i solidarność na
skalę jak najszerszą. Apeluję
o ograniczanie kontaktów, bo
zatrzymanie rozprzestrzeniania
się koronawirusa może przyczynić
się do tego, że w nieodległej przyszłości będziemy mogli powrócić
do normalności. A przecież wszyscy za tym tęsknimy.
Do firm funkcjonujących na
terenie Bielska-Białej trafiło
ponad 500 mln zł, obejmując
23 tys. zatrudnionych osób.
W Powiecie Bielskim to odpowiednio 250 mln zł i przeszło
12 tys. pracowników.
Wymowne jest także porównanie Polski dokonywane
na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
– Prognozy przewidują łagodny spadek PKB w stosunku do
większości państw. Z obecnego kryzysu, który dotknął właściwie bez wyjątku wszystkich,
Polska ma dużą szansę wyjść
lepiej niż większość unijnych
gospodarek – przyznaje poseł Drabek.
Wskazuje, że Polska uzyskała we wrześniu poziom
bezrobocia 3,1 proc., a więc
drugi najniższy w całej UE
po Czechach. Dla przeciwwagi we Francji wskaźnik ten
wyniósł 8 proc., a w Hiszpanii przekroczył 16 proc.
Nasz kraj stał się również
liderem wzrostu produkcji
przemysłowej w uwzględnieniu wszystkich krajów
unijnych. (R)
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Solidarni z pracownikami sklepów
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania…
				ks.

Jan Twardowski

Niech Święta Narodzenia Jezusa Chrystusa
upłyną w rodzinnym gronie w zdrowiu, pokoju,
radości i miłości, a ich przesłanie rozciągnie się
na wszystkie dni 2021 roku.
Życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej
pomyślności w imieniu podbeskidzkiej
„Solidarności”
składa
Przewodniczący Zarządu
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem
„Naród kroczący
w ciemnościach ujrzał
światłość wielką: nad
mieszkańcami kraju
mroków zabłysło światło...” (Iz 9, 1). Tym
światłem jest Jezus
Chrystus, który zachęca nas, abyśmy szli za
Nim. On przyszedł, aby
wyzwolić ludzi z ciemności. Potrzeba kontemplacji tej tajemnicy;
potrzeba ciągłego zbliżania się do Tego, który
jest światłością świata.
Niech świętowanie tajemnicy Narodzenia
Pańskiego niesie wiele okazji, aby zatrzymać
się przed Dzieciątkiem, kontemplować Jego
Oblicze, przyjąć i żyć Jego Ewangelią.
Święty Paweł, który pod Damaszkiem został
dotknięty światłością Chrystusa, w liście do
swojego ucznia Tytusa daje radę – myślę, że
bardzo aktualną na nasze czasy: „Ukazała się
łaska Boga...i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy
się bezbożności i żądz światowych rozumnie
i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie...” (Tt 2,11).
Życzę całemu Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”, członkom tego związku, ich rodzinom
i wszystkim tym, którym są bliskie ideały
Solidarności, aby w życiu codziennym do-

Dlatego apelujemy do rządu o:

1. Jak najszybsze opracowanie w drodze uzgodnień
ze związkami zawodowymi i pracodawcami, a następnie wprowadzenie w formie rozporządzenia
jednolitych procedur sanitarnych obowiązujących

w placówkach handlowych i centrach logistycznych.
2. Wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy dla
pracowników na umycie i dezynfekcje rąk.
3. Przyjęcie urealnionych norm wydajności pracy w placówkach handlowych i magazynach wysyłkowych.
Zbyt mała liczba pracowników w sklepach i centrach
logistycznych, powoduje, że pracują oni ponad siły. W
krajach zachodniej Europy tę samą pracę wykonuje
dwukrotnie więcej pracowników.
4. Poszanowania prawa pracowników do niedzieli wolnej od pracy. Rozszerzenia zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele na pracowników e-handlu.
5. Wprowadzenie ograniczenia dobowego czasu pracy
pracowników bez możliwości jego przedłużenia do
12 godzin dziennie.

Do pracodawców z sektora
handlu apelujemy o:
1. Przyznanie pracownikom dodatku za pracę w trudnych warunkach w trakcie pandemii COVID-19.
2. Rozpoczęcie rzeczywistego i konstruktywnego
dialogu z organizacjami związkowymi w celu poprawy warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa
w placówkach handlowych w okresie pandemii.
3. Dokonywanie rzetelnej weryfikacji limitu klientów
w sklepach zgodnie z wytycznymi ministerialnymi.
4. Nieodbieranie pracownikom składników premii za
nieobecność związaną z zachorowaniem na COVID-19
i przebywaniem na kwarantannie lub izolacji domowej.

W obronie pamięci o Janie Pawle II
świadczali bliskości Chrystusa. Niech On daje
pokój serca, wlewa miłość, otwiera oczy i sumienia na to co dobre, szlachetne i piękne.
Dziś także potrzebna jest mocna nadzieja, że
zwycięsko przejdziemy przez mroki i ciemności współczesnego świata oraz zagrożeń, które
dla życia osobistego, społecznego i gospodarki niesie pandemia koronawirusa. Wszystkim
życzę potrzebnego zdrowia.

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie,
wspieraj jej siłę swą siłą...”
ks. prałat Józef Oleszko
diecezjalny duszpasterz ludzi pracy

Region w czasie pandemii
Przypominamy, że w związku z trwającym
wciąż zagrożeniem epidemicznym wszystkie
biura Zarządu Regionu Podbeskidzie oraz terenowych Oddziałów naszego związku aż do
odwołania funkcjonują w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Do Nowego Roku w bielskiej
centrali „Solidarności” pełnione są dyżury lub
odbywa się praca zdalna, ale w sytuacjach nie
cierpiących zwłoki jest możliwość kontaktu
telefonicznego (33 812 67 52, 33 812 67 90).
Także w styczniu 2021 roku będą ograniczone wizyty i spotkania zarówno w siedzibie Zarządu Regionu, jak i w terenowych

W ramach „Tygodnia szacunku dla pracowników handlu” (14-20 grudnia) „Solidarność”
w całym kraju zbierała podpisy pod petycją
w obronie pracowników sklepów. Poniżej publikujemy jej treść.
Pracownicy handlu od wybuchu pandemii
COVID-19 pracują w niezwykle trudnych warunkach. Są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem.
Każdego dnia towarzyszy im strach o zdrowie
swoje i swoich rodzin. W ostatnich miesiącach, w związku z wzrostem liczby zakażeń
i wprowadzonymi z tego powodu dodatkowymi restrykcjami, ich sytuacja uległa dalszemu,
drastycznemu pogorszeniu.
Wiele sieci handlowych i centrów logistycznych zajmujących się sprzedażą internetową
wydłużyło godziny pracy. Niektóre placówki
działają dziś w systemie całodobowym. Zbyt
mała liczba pracowników w dyskontach i sklepach wielkopowierzchniowych, która już przed
pandemią była jednym z największych problemów w tej branży, dzisiaj jest wielokrotnie bardziej odczuwalna. Znacząco wzrosły absencje
chorobowe. Wielu pracowników choruje na
COVID-19 lub przebywa na kwarantannie.
Ogromne niedobory kadrowe sprawiają, że ci,
którzy pozostali w sklepach wypełniają dzisiaj
obowiązki 2-3 osób. Ich przemęczenie i przeciążenie pracą sięga dzisiaj punktu krytycznego.
Pracy zarówno w handlu tradycyjnym i e-handlu nie da się wykonywać zdalnie, a jednocześnie jest ona niezbędna dla funkcjonowania
społeczeństwa. Sklepów nie można zamknąć
z powodu pandemii. Można za to zrobić wiele,
żeby poprawić warunki pracy w handlu w czasie
pandemii i sprawić, aby była ona bezpieczniejsza.

oddziałach naszego związku. Zachęcamy
przede wszystkim do kontaktu telefonicznego
i mailowego. Również Dział Prawny aż do odwołania pracuje wyłącznie w trybie zdalnym
(szczegółowe informacje ws. kontaktu z prawnikami znaleźć można na stronie internetowej
Zarządu Regionu).
W związku z obecną sytuacją epidemiczną
comiesięczne zebranie przewodniczących zakładowych organizacji związkowych z terenu Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic odbędzie się
w poniedziałek 4 stycznia o godz. 11.00 w trybie
zdalnym – jako wideokonferencja.

Od wielu lat jesteśmy świadkami ataków różnych środowisk na osobę świętego Jana Pawła II. Do dewastacji Jego pomników dochodziło
już wielokrotnie w przeszłości. Jednak w ostatnim czasie fala nienawiści wobec osoby Papieża
Polaka uległa wielkiemu nasileniu.
Pojawiły się nawoływania do likwidacji
pomników, zmian nazw ulic, placów, a nawet
usuwania Jego imienia z publikacji. Działania te
mają doprowadzić do zmiany wizerunku człowieka godnego najwyższego szacunku, w kogoś
współwinnego odrażających przestępstw. Zarzuty stawiane przez środowiska lewackie oparte są
na manipulacji i rozpowszechnianiu kłamstw.
W Polsce i na całym świecie jesteśmy świadkami próby przeprowadzenia rewolucji obyczajowej. Celem tej rewolucji jest „wyzwolenie”
człowieka z wszelkich norm kulturowych,
obyczajowych, godnościowych – zrównanie
praw związków homoseksualnych z prawami
małżeńskimi, w tym prawa do adopcji dzieci,
prawa do aborcji na życzenie (a w przyszłości
z pewnością eutanazji) czy edukacji seksualnej
już w wieku wczesnoprzedszkolnym.
Przeszkodą na drodze do stworzenia „modelu nowego człowieka” jest tradycyjna rodzina oparta na wartościach chrześcijańskich,
która swoje oparcie ma przede wszystkim
w Kościele katolickim. Stąd próba zniszczenia Kościoła, a nie da się tego w Polsce zrobić
bez zniszczenia świętości Jana Pawła II. Przewidział to już kardynał Stefan Wyszyński,
który przestrzegał: „Jeśli przyjdą zniszczyć
ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół
jest siłą tego Narodu”.

Bez Jana Pawła II nie byłaby możliwa „Solidarność”, której papież patronował od samego
początku. W robotniczych protestach roku 1980
widział nie tylko bunt przeciwko władzy w celu
poprawy warunków życia. W „Solidarności”
dostrzegał symbol przemian, które miały zmienić – i zmieniły – „oblicze tej ziemi”; przemian
dokonanych metodami pokojowymi z poszanowaniem godności każdego człowieka. Ideały,
na których zbudowana została „Solidarność”,
zawsze były bliskie Jego sercu.
Apelujemy do członków i sympatyków naszego Związku o odważną i cierpliwą postawę
w obronie pamięci i świętości naszego Papieża.
To Jego pontyfikat obudził w nas „Solidarność”,
która wywalczyła Polakom niepodległą i demokratyczną Ojczyznę.
Apel Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” z 26 listopada 2020 r.

Promocja dobra i życia

W hołdzie represjonowanym

PIELUSZKA
DLA MALUSZKA

W niedzielę 6 grudnia nastąpił finał akcji „Pieluszka dla maluszka”, zorganizowanej przez podbeskidzką Sekcję Młodych NSZZ „Solidarność”
wspólnie m.in. ze Stowarzyszeniem Aktywnych
Polaków i Młodzieżą Wszechpolską. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania…
– Przez dwa miesiące zbieraliśmy jednorazowe
pieluchy, artykuły higieniczne, ubranka i zabawki
dla najmłodszych mieszkańców bielskiego Domu
Matki i Dziecka. Ludzie przynosili je m.in. do siedziby podbeskidzkiej „Solidarności”. Korytarze
i sala konferencyjna Zarządu Regionu szybko zamieniły się w wielki magazyn – relacjonuje Sławomir Janeczko, szef podbeskidzkiej Sekcji Młodych.
Wszystkie dary trafiły do Domu Matki i Dziecka w Lipniku. – Potrzeby naszych podopiecznych
są ogromne, więc na pewno wszystko się przyda.
Serdecznie dziękuję za ten wspaniały gest dobroci,
za odruch serca i za każdy dar – powiedziała s.
Blanka Stawniczy ze zgromadzenia sióstr Nazaretanek, które na zlecenie diecezjalnej Caritas prowadzą ten dom. Obecnie przebywa w nim siedem
mam i ośmioro dzieci.
Po wyładowaniu wszystkich darów (było ich
znacznie ponad tonę, tak, że nie zmieściły się
w obszernej furgonetce i trzeba było zaangażować

jeszcze kilka samochodów osobowych) Święty
Mikołaj i towarzysząca mu asysta spotkali się
z najmłodszymi mieszkańcami lipnickiego Domu
Matki i Dziecka.
– Nasza akcja to nie tylko zachęta do czynienia
dobra, ale też promowanie międzyludzkiej solidarności i wartości chrześcijańskich, w tym przede
wszystkim promocja życia – podkreślają organizatorzy akcji. Już zapowiadają, że wkrótce zorganizują jeszcze jedną zbiórkę dla Domu Matki i Dziecka
– tym razem zachęcać będą do przekazywania
choćby najmniejszych kwot, które zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych sprzętów
do tej placówki, m.in. pralki. Szczegóły podamy
na stronie internetowej „Solidarności”.

W piątek 11 grudnia podbeskidzka „Solidarność” i zaproszeni przez nią goście uczcili
pamięć osób represjonowanych w stanie wojennym.
W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przedstawiciele „Solidarności” Regionu
Podbeskidzie na czele z przewodniczącym
Markiem Boguszem i jego zastępcami Stanisławem Sołtysikiem i Andrzejem Madydą,
reprezentanci władz Bielska-Białej – przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik i prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, a także
członkowie Stowarzyszenia „Podbeskidzie
Wspólna Pamięć” i reprezentanci Instytutu
Pamięci Narodowej złożyli wiązanki kwiatów
pod tablicą, upamiętniającą wszystkie osoby
represjonowane w latach stanu wojennego.
Tablica ta od czternastu lat znajduje się na
ścianie kościoła Opatrzności Bożej w Białej,
jednej ze świątyń bastionów podziemnej „Solidarności”.
– Nie czcimy tej rocznicy, bo wprowadzenie stanu wojennego było czynem haniebnym,
ale oddajemy hołd tym, którzy w tamtym podłym czasie walczyli o „Solidarność” i o wolną Polskę, płacąc za to wysoką cenę – tracili
pracę, wolność, a nawet życie. Jesteśmy im
wszystkim winni naszą wdzięczność i pamięć

– powiedział pod tablicą przewodniczący Marek Bogusz.
Dopełnieniem rocznicowych obchodów
była niedzielna msza św. w intencji Ojczyzny,
odprawiona pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza ludzi pracy ks. prałata Józefa
Oleszki w kościele Trójcy Przenajświętszej
przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej.

Pomoc dla Grzegorza
Przypominamy, że wciąż trwa zbiórka pieniędzy na pomoc dla 36-letniego Grzegorza Pająka, strażaka z bielskiej komendy Państwowej
Straży Pożarnej. Na skutek wybuchu gazu, który
miał miejsce 16 października w Kobiernicach
koło Bielska-Białej, zginęła jego Mama, a on
sam i pozostali członkowie rodziny trafili do
szpitala. Pod gruzami stracili cały dorobek życia. Grzegorz do dzisiaj jest w szpitalu – czeka
go długie leczenie i rehabilitacja.
Akcję zbiórki pieniędzy na pomoc Grzegorzowi w leczeniu i odbudowie domu zainicjowała jego macierzysta komisja NSZZ
„Solidarność” wspierana między innymi przez
Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,
a także Komisję Krajową naszego związku.
– Grzegorz od blisko dziesięciu lat pracował w naszej
jednostce. Ofiarnie niósł pomoc innym, teraz sam jej potrzebuje. Staramy się dotrzeć
do wszystkich ludzi dobrej
woli z apelem o pomoc dla
niego i jego rodziny. W tej
ogromnej tragedii, jaka ich
dotknęła, bardzo potrzebują
naszej solidarności – tłumaczy Roman Marekwica, szef
„Solidarności” w Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Bielsku-

-Białej, a równocześnie inicjator zbiórki pieniędzy dla Grzegorza i jego rodziny. Akcję
te wsparły organizacyjnie Krajowa Sekcja
Pożarnictwa i Krajowa Sekcja Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” oraz Fundacja
„Solidarni”.
Konto do wpłat to:
Fundacja Solidarni
06 1940 1076 3111 2893 0005 0000
koniecznie z dopiskiem „Pomoc dla Grzegorza”.
Podbeskidzka „Solidarność” przekazała na to
konto 20 tys. zł. – To wyraz naszej solidarności
w nieszczęściu. Apeluję do wszystkich organizacji związkowych i osób prywatnych o wsparcie
tej inicjatywy – mówi szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

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 prosimy korzystać
z kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat: tel. 33 812 67 90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060; tel. 33 812 67 90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń: tel. 33 812 67 52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny: tel. 33 812 67 53 (szczegółowe telefony na stronie internetowej)
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik
tel. 506 194 984,
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl
Skoczów, ul. Bielska 18
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
Przewodniczący – Andrzej Madyda
tel. 603 769 965,
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

„Solidarność Podbeskidzia” nr 12 (467) z 21 grudnia 2020 r. – comiesięczny dodatek związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90, e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial
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powiat bielski

Psychiatria bardziej
przystępna

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Cieszę się, że mimo pandemii
udało się nam zakończyć ten
duży projekt inwestyc yjny.
Społeczne potrzeby psychiatryczne – i nie mówię tu tylko
o Podbeskidziu czy Polsce –
rosną z każdym rokiem. Pod
tym względem stoimy przed
poważnymi wyzwaniami, jak
zapewnić odpowiednią opiekę
psychiatryczną coraz liczniej-

szym pacjentom, także tym
najmłodszym.

Dwa lata dziecięcej psychiatrii

Całodobowy Oddział Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
obchodzi drugą rocznicę powstania. Oddział został utworzony w
listopadzie 2018 r. w przystosowanym do tego celu pawilonie

nr 5 Szpitala Pediatrycznego.
Liczy 17 łóżek, w ciągu dwóch lat
przyjęto łącznie 437 pacjentów,
którymi zajmuje się wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarsko-terapeutyczny.
Najczęściej hospitalizowani

byli pacjenci w wieku od 14 do
16 lat, najmłodszy pacjent miał
zaledwie 6 lat, najstarszy obchodził 18. urodziny w szpitalnym
oddziale.
– Wśród schorzeń dominowały
przyjęcia pilne po próbach samobójczych, najczęściej przez
zamierzone zatrucie lekami, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania oraz trudności
emocjonalne – wyjaśnia lekarz
Sabina Micorek, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Całodobowego Oddziału
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.
Dodaje, że obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowała
zwiększenie ilości hospitalizacji
pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, jadłowstręt psychiczny oraz podejmujących próby samobójcze. (SzP)

Paczki na wigilię

w Bielsku-Białej zgłosiło się
tylko jedno stowarzyszenie.
Większość organizacji, które
co roku organizowały taką
formę wsparcia, zrezygnowało z niej właśnie ze względu
na pandemię.
Toteż zostało 15 tys. zł. –
Zarząd Powiatu Bielskiego
zadecydował, aby te pieniądze
mimo wszystko przeznaczyć
na wsparcie potrzebujących

przed świętami. Po uzgodnieniach z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie przygotowano więc paczki żywnościowe
– mówi wicestarosta Grzegorz
Szetyński, odpowiedzialny za
pomoc społeczną w Starostwie.
Paczki zostały rozdysponowane przez gminne ośrodki pomocy społecznej, z którymi
wcześniej konsultowano potrzeby. (MF)

Ze starego budynku po modernizacji zostały tylko mury.

lacje, podłogi, kapitalny remont
wykonano w salach chorych
i łazienkach, a także gabinetach
lekarskich i pomieszczeniach
socjalnych. Obiekt przeszedł
też termomodernizację, dobudowano klatkę schodową, pojawiły się nowe sale dla pacjentów,
zmieniona została konstrukcja
dachu, jest też winda. Korytarze
spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
Po modernizacji oddział całodobowy psychiatryczny zajmuje większą powierzchnię, sale
chorych ulokowano na parterze
oraz pierwszym piętrze. Liczba łóżek się nie zmieni, nadal

będzie ich 39. Pacjenci będą
mieli jednak więcej przestrzeni. W innym miejscu będzie
działała izba przyjęć oraz oddział dzienny.
Koszt inwestycji to niespełna
5,5 mln zł. Tegoroczne prace zostały sfinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Lucyna Łagowska, dyrektor naczelna szpitala,
podkreśla, że cały remont został
wykonany przy działającej placówce.
Organem prowadzącym dla
Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka jest Powiat
Bielski. (MF)

Dwieście paczek żywnościowych trafi do potrzebujących przed Bożym
Narodzeniem. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej na
ten cel wykorzystało fundusze,
które pozostały po konkursie
na organizację Wigilii dla osób
bezdomnych i samotnych.

grudzień 2020

Dlatego już od dawno planowaliśmy modernizację naszego centrum Olszówka tak, aby
przystosować stare obiekty
do pojawiających się potrzeb
i nowoczesnych sposobów
leczenia tego rodzaju pacjentów. Dziś możemy powiedzieć,
że przygotowaliśmy właściwie
miejsca na przyjęcie chorych i
potrzebujących wsparcia – zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Oby było ich potrzeba jak najmniej.

Foto: Mat. Szpitala Pediatrycznego

Inwestycja trwała niemal
trzy lata. Jak podkreśla starosta
Andrzej Płonka była potrzebna.
Toteż nawet w obliczu kłopotów finansowych, wywołanych
przez pandemię, tegoroczne
prace nie zostały wstrzymane.
– Pacjenci przebywający na oddziale całodobowym mają teraz
więcej przestrzeni. Znaczącej
poprawie ulegną warunki we
wszystkich miejscach, w których są przyjmowani chorzy.
Będzie po prostu przyjaźniej
– mówi starosta.
Jak wyjaśnia, budynek,
w którym mieszczą się m.in.
całodobowy oddział psychiatryczny, nie spełniał już
współczesnych norm, przede
wszystkim na oddziałach było
ciasno. Gruntowna przebudowa
była więc koniecznością.
Adam Kasperek, wicedyrektor ds. administracyjno-technicznych szpitala, mówi, że z obiektu
ocalały właściwie tylko mury.
Wymieniono wszystkie insta-

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Zakończyła się modernizacja
budynku głównego Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej.

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Paczki są treściwe i składają
się z artykułów typowo świątecznych, takich jak szynka,
kawa, ciasta, gotowe danie,
herbaty, czekolada, soki, słodycze, susz na kompot.
W związku z pandemią Covid-19 na konkurs ogłoszony
przez Starostwo Powiatowe

www.gazetabeskidzka.pl
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ZLIKWIDUJMY BOMBY EKOLOGICZNE
Przemysław Koperski
Poseł na Sejm RP IX kadencji,
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego,
Zasiada w Komisji ds. Kontroli
Państwowej, Komisji Ochrony
Środowiska ZNiL Wieloletni samorządowiec. Były Radny Sejmiku Woj. Śląskiego oraz Powiatu
w Bielsku-Białej.
Biuro Poselskie Bielsko-Biała, ul. Nadbrzeżna 2
biuro.poselskie.koperski@gmail.com
Likwidacja bomb ekologicznych, m.in. dołów kwasowych po czechowickim
Lotosie, jest zbyt kosztowna, aby zwalać ją na barki
lokalnych samorządów. To
oczywiste, że Ministerstwo
Klimatu powinno wesprzeć
usuwanie niebezpiecznych
odpadów – mówi poseł z naszego regionu Przemysław
Koperski, który w tej sprawie złożył interpelację.
Poseł złożył też poprawkę
do przyszłorocznego budżetu Państwa, aby przeznaczyć
5 mln zł na likwidację dołów kwasowych i magazynu
odpadów niebezpiecznych
w Czechowicach-Dziedzi-

cach po dawnym Lotosie.
Do 1984 r. w dołach składowano smoły porafinacyjne.
Dwa z nich zlikwidowano,
ale jeden następca prawny rafinerii, spółka Lotos
Czechowice SA, w 2009 r.
przekazała wraz z terenem
prywatnej firmie. Do dzisiaj
miejsce nie zostało zneutralizowane.
Na interpelację posła
w tej sprawie wiceminister
Jacek Ozdoba odpowiedział,
że Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska kilkukrotnie wykonywał kontrole,
w tym z poborem prób wód
podziemnych w rejonie dawnego składowiska. – Dodał,
że Ministerstwo Klimatu

i Środowiska nie ma podstaw
prawnych do podejmowania
bezpośrednich działań w zakresie zagospodarowania nagromadzonych odpadów,
zrzucając wszystko na lokalne władze samorządowe.
Problem bomb ekologicznych dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców regionu,
dla samorządów neutralizacja tego typu miejsc jest zbyt
kosztowna, aby przeprowadzały ją za własne pieniądze.
W dalszym ciągu będę się
domagał udzielenia wsparcia

w tej sprawie – mówi poseł
Przemysław Koperski.
Problem dołów kwasowych w Czechowicach-Dziedzicach to jeden z wielu
w całym kraju. W Polsce jest
768 potwierdzonych nielegalnych wysypisk odpadów,
a 231 to zagrażające zdrowiu
i życiu mieszkańców bomby
ekologiczne. W tych składowiskach zalega prawie 800
tys. ton odpadów niebezpiecznych, a koszt pozbycia
się i ich neutralizacji to co
najmniej 2 mld zł. W samym

województwie śląskim istnieje co najmniej kilkadziesiąt
takich miejsc. O zagrożeniu
dla ludzi i środowiska, jakie
stanowią stare składowiska
chemikaliów, mówi też ubiegłoroczny raport Najwyższej
Izby Kontroli.
Na wniosek Klubu Parlamentarnego Lewica zwołana została Komisja Ochrony
Środowiska. Sekretarz stanu
w Ministerstwie Jacek Ozdoba
stwierdził, że likwidacja tego
rodzaju zagrożeń przekracza
obecne możliwości. – Orga-

ny administracji publicznej
tak naprawdę nie znają faktycznej skali historycznych
zanieczyszczeń. System ich
identyfikacji i usuwania nie
funkcjonuje skutecznie ani na
szczeblu centralnym, ani w samorządach. Użytkownicy tych
terenów narażeni są zatem na
oddziaływanie szkodliwych dla
życia i zdrowia ludzi substancji.
Będę podejmował dalsze działania, aby zapewnić niezbędne
wsparcie finansowe na skuteczne ich usunięcie – mówi poseł
Przemysław Koperski. (R)

Quo vadis Europo?
Mijający rok upłynął przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19, która przyszła niespodziewanie, zmieniając świat, jaki dotąd znaliśmy. Przewartościowała nasze
dotychczasowe myślenie o gospodarce i stosunkach społecznych, zarówno w wymiarze
globalnym, jak i lokalnym. Przyszło nam walczyć z najgorszym możliwym wrogiem –
niewidocznym i jednocześnie bardzo niebezpiecznym.
Z perspektywy Posła do Parlamentu Europejskiego, z całą świadomością mogę powiedzieć,
że mijający rok unaocznił jeszcze silniej podziały, które trapią Unię Europejską. Dziś nie jest
to ta sama wspólnota wartości, do której wstępowaliśmy 16 lat temu. Coraz mniej w niej poszanowania dla różnorodności i suwerenności państw członkowskich, a coraz więcej ideologii
i cynicznej gry interesów. Dążenie do jednomyślności i kompromisu w najważniejszych dla
Unii sprawach, zastąpiono suflowaniem nieprawdziwego wizerunku Polski. Uwidoczniło się
to zwłaszcza podczas debat na temat nowego unijnego budżetu i pozatraktatowym próbom
uzależnienia jego wypłat od niezdefiniowanego mechanizmu praworządności.

federalizacji UE, w której unijni urzędnicy mieliby decydować o kształcie polityki państw
członkowskich. Nie ma na to naszej zgody. Jako Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, opowiadamy się po stronie Europy Ojczyzn, po stronie Europy pamiętającej o swoich
chrześcijańskich korzeniach, z których wyrosła i na których została ufundowana. Chcemy
Europy równych szans i takich samych możliwości dla wszystkich państw członkowskich.
Chcemy Unii, która szanuje suwerenność jej członków i przestrzega unijnych Traktatów.
W nowy, 2021 rok, wchodzimy więc bogatsi o wiele doświadczeń, również tych trudnych,
z ambitnymi planami i z nadzieją, że najbliższe miesiące będą czasem rozwoju i umacniania
się Unii jako Wspólnoty równych i suwerennych państw, tak jak chcieli tego jej ojcowie
założyciele, czego sobie i Państwu życzę.

Jadwiga Wiśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Na naszych oczach toczyła i toczy się nadal ideologiczna walka,
w której bierze udział Parlament Europejski zdominowany przez
środowiska lewicowo-liberalne, a kolejne debaty, rezolucje i raporty, są tego najlepszym dowodem. Dlatego z całą pewnością
można powiedzieć, że toczy się dziś tak naprawdę walka o to, nie
tylko czyja, ale i jaka będzie Europa. Ze smutkiem patrzyłam,
jak na forum Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM)
oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (LIBE), których jestem członkiem, przedstawiciele
totalnej opozycji, przypomnę - wybrani w Polsce, przez Polaków występowali przeciwko naszym narodowym interesom, domagając
się zablokowania funduszy unijnych dla Polski. Razem z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości wchodzącymi w skład grupy
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przekonywałam, że
jest to droga donikąd, że bezrefleksyjne przyjmowanie i realizowanie lewicowo-liberalnej agendy, w imię fałszywie pojmowanej
wolności, de facto prowadzi do jeszcze większego zniewolenia. Na
usta ciśnie się więc jedno pytanie: Quo vadis Europo?
Kryzys negocjacyjny związany z przyjęciem Wieloletnich Ram
Finansowych pokazał, jak silne są w UE tendencje prowadzące do
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gmina bestwina

Dochody Gminy określone
zostały w nim na poziomie 67
755 038,00 zł, z kolei wydatki
opiewają na kwotę 69 789 734,00
zł. Planowany deficyt budżetowy ustalono na 2 034 696,00 zł.
Wyraźnie zaznaczono natomiast,
że na bieżąco wprowadzane będą
korekty już w trakcie roku, a to
zależnie od środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych
funduszy unijnych.
W budżecie, choć przy
niepewnej sytuacji związa-

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Podczas grudniowej sesji
uchwalony został budżet
Gminy Bestwina na rok 2021.

Sesję budżetową przeprowadzono w rygorach epidemicznych.
nej z pandemią wyważonym
i ostrożnym, zabezpieczone
zostały pieniądze na istotne

Foto: Mirosław Łukaszuk

Drogi po remoncie

W ostatnim czasie zmodernizowano ul. Jawiszowicką w Kaniowie.
Kolejne inwestycje drogowe zrealizowane zostały na finiszu roku w gminie Bestwina.
Wobec sprzyjającej aury
bez przeszkód przeprowadzone zostały prace w Kaniowie.
Objęły one ulicę Jawiszowicką na odcinku ok. 1 kilometra
oraz 150-metrowy fragment
ul. Rybackiej. Dotychczasowa nawierzchnia dróg, mocno
już wysłużona i sprawiająca
poruszającym się po niej kierowcom uciążliwości komu-
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nikacyjne, została częściowo
sfrezowana. Następnie położone zostały dwie warstwy asfaltu, utwardzono także pobocza.
Wspomniane inwestycje
drogowe pochłonęły łącznie
kwotę 600 tys. zł, przy równomiernym wkładzie własnym ze
środków Gminy Bestwina oraz
Powiatu Bielskiego.
Jak wskazuje wójt Artur
Beniowski, to kolejne ważne
zadania w zakresie infrastruktury drogowej, jakie zrealizo-

zadania z punktu widzenia całej gminy. W planie inwestycyjnym nie mogło zabraknąć

wane zostały w tym roku. – Na
poprawę stanu naszych dróg
zapewniamy systematycznie
znaczne środki w budżecie
Gminy, a gdy tylko pojawiają
się takie możliwości pozyskujemy dofinansowanie do inwestycji. Poprawiamy przez to
w sposób istotny bezpieczeństwo mieszkańców – zauważa
wójt Bestwiny.
Mijający rok w inwestycje
na drogach w gminie Bestwina był ponownie bardzo obfity, przeznaczono na nie ponad
4 mln zł. Kluczowe znaczenie miała modernizacja ul.
Krakowskiej, przebiegającej
przez centrum Bestwiny. Prace przy udziale środków własnych prowadzono również
na ul. Cyprysowej, Sosnowej
i Plebańskiej w Bestwinie,
remontowi poddana została także ul. Ludowa boczna
w Kaniowie. Z kolei w Janowicach wykonano kolejny
odcinek chodnika. (M)

wraz z siłownią zewnętrzną,
dokończona będzie termomodernizacja przedszkola w Ja-

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Uchwalony budżet określiłbym
przede wszystkim jako ostrożny.
Trudno się temu dziwić. Nie jesteśmy bowiem w stanie przewi-

Wspólny radiowóz
Gmina Bestwina dołożyła
się do zakupu radiowozu dla
komisariatu policji w Czechowicach-Dziedzicach, obsługującego również wszystkie
gminne sołectwa.
Nowy samochód marki Volkswagen T6 posiada
osobne strefy dla policjantów i osób zatrzymanych.
W codziennym funkcjonowaniu wykorzystywany
będzie do zapewnienia bezpieczeństwa także mieszkańcom gminy Bestwina.
– Dlatego też nie mieliśmy
żadnych wątpliwości podejmując decyzję o dofinansowaniu zakupu radiowozu.
Mieszkańcy chcą czuć się
bezpiecznie i wiedzieć, że
w razie różnych nagłych
zdarzeń mogą liczyć na
szybką pomoc – mówi wójt
gminy Bestwina Artur Beniowski.

W uroczystości przekazania samochodu, która odbyła się w środę 9 grudnia,
udział wzięli wójt Artur
Beniowski, burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian
Błachut, komendant Miejski
Policji w Bielsku-Białej insp.

nowicach, a w Kaniowie bazę
rekreacyjną wzbogaci skatepark. (R)

dzieć choćby w kilkumiesięcznej
perspektywie rozwoju sytuacji w
dobie trwającej wciąż pandemii.
A i nasze faktyczne możliwości
inwestowania uwarunkowane są
ewentualnym pozyskaniem środków zewnętrznych, o które już
wystąpiliśmy. Liczymy zwłaszcza na przyznanie funduszy na
zadania drogowe, bo co roku
z dobrym skutkiem je realizujemy, a służą one bez wyjątku
mieszkańcom wszystkich naszych
sołectw. Ten zrównoważony rozwój przyświeca nam zresztą przy
planowaniu budżetu w każdym
kolejnym roku.

Krzysztof Herzyk, komendant
Komisariatu Policji w Czechowicach mł. insp. Mariusz
Mrożek oraz jego zastępca
podinsp. Sławomir Walczak.
Samorządy partycypowały
w kosztach zakupu radiowozu.
Gmina Bestwina wyłożyła na
ten cel 47 tys. zł. Połowę, a więc
100 tys. zł, zabezpieczyła Komenda Główna Policji. (MA)

Foto: UM Czechowice-Dziedzice

Budżet ostrożny

kontynuacji poprawy szeroko
rozumianej infrastruktury drogowej. W ten trend wpisują
się projekty budowy chodników: przy ul. Olchowej
w Bestwince, ul. Ludowej
w Kaniowie oraz dokończenie wzdłuż ul. Witosa, także
w Kaniowie. Przebudowany
zostanie ponadto chodnik od
ronda w Bestwinie w kierunku
Kaniowa, a dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
wybudowany będzie wygodny chodnik w Janowicach do
granicy z Bielskiem.
Realizowane mają być
również inwestycje, na które
w tym roku pozyskane zostało
już dofinansowanie. W Janowicach powstanie plac zabaw
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gmina jasienica

Parking dla pacjentów
Zakończyła się budowa parkingu przy ośrodku zdrowia
w Rudzicy.
Wójt Janusz Pierzyna wyjaśnia, że nowy parking ułatwi
dostęp do popularnego wśród
mieszkańców gminy ośrodka
zdrowia w Rudzicy. Przychodnia funkcjonuje w dwupiętrowym budynku. Jeszcze rok
temu osoby starsze i mające
problemy z poruszaniem się
musiały pokonać schody, aby
dostać się do lekarza. – Dlatego przystosowaliśmy obiekt,
aby był w pełni dostępny dla
osób z niepełnosprawnościami. Niedawno wybudowaliśmy
windę, a teraz oddajemy kolejną inwestycję, która służyć
będzie wygodzie pacjentów –
mówi wójt.

Nowy parking ułatwi pacjentom wizytę u lekarza w ośrodku zdrowia w
Rudzicy.
Równy parking tuż przy
budynku umożliwia nie tylko pozostawienie samochodu

w pobliżu wejścia do windy, ale
także bezpieczne i łatwe dojście
do niej. Powstał na miejscu do-

tychczasowego utwardzonego
placu postojowego przy ośrodku zdrowia, jest nieco większy
od poprzedniego i mieści więcej
aut – 26. Dwa oznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami usytuowano w pobliżu
wejścia do windy. Od miejsc
postojowych do budynku prowadzi nowy chodnik, którym
bezpiecznie każdy pacjent dotrze do przychodni, postawiono
również ławki.
Całość ma powierzchnię
990 mkw. (9,9 ara) i kosztowała budżet Gminy Jasienica
307 tys. zł. Wraz z budową
parkingu przeprowadzono inne
niezbędne prace, m.in. rozbudowano odwodnienie o dodatkowe przykanaliki i wpusty
deszczowe. (UGJ)

Foto: Mat. UG Jasienica

wymiar symboliczny. Jednak
zachowując rygory sanitarne
Święty wręczał słodkie pre-
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Wniosek Gminy Jasienica o odwiert w Grodźcu
przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został
dopuszczony do finału konkursu na udostępnianie wód termalnych.
Odwiert i pozyskanie ciepłych, leczniczych źródeł to jeden z elementów Jasienickiego
Kurortu Zamkowego w Grodźcu. Wraz z tutejszymi zabytkami i wyjątkowymi miejscami
cennymi przyrodniczo pozwolą na rozwój turystyki.
Wiercenia są jednak niezwykle kosztowne. Dlatego
Gmina Jasienica złożyła wniosek do programu: „Racjonalne gospodarowanie odpadami
i ochrona powierzchni ziemi.
Udostępnianie wód termalnych
w Polsce (2020)”. Ostatnio
wójt otrzymał informację, że
jasienicki wniosek przeszedł
pozytywnie pierwszy etap oceny formalnej. – To początek
drogi o pozyskanie dofinansowania, ale cieszy nas, że ten
trudny etap został zaliczony –
mówi wójt.
Gmina Jasienica wnioskuje o blisko 14,9 mln zł, co
stanowi pełny koszt realizacji
projektu. Chodzi o wykonanie

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:
zenty dzieciom, odwiedził też
pracowników ambulatorium
opieki medycznej, zespół

9

Bliżej odwiertu w Grodźcu

Święty Mikołaj nie zawiódł
Choć w masce i ochronnych
rękawiczkach, to jednak dzieci
nie zawiódł. Św. Mikołaj przybył do Jasienicy, zapalił lampki
na świątecznej choince i rozdał prezenty.
W niedzielę 6 grudnia na
skwer przy Urzędzie Gminy
przybył św. Mikołaj. Uroczyście zapalił lampki na choince
i dokonał rozświetlenia pozostałych dekoracji. Na skwerze
zabłysły anioł i renifery ciągnące sanie.
Przypomnijmy, że rok temu
wizycie świętego Mikołaja
i uruchomieniu świątecznych
iluminacji towarzyszyło rozdawanie prezentów licznie zgromadzonym dzieciom z terenu
gminy Jasienica. W tym roku
z powodu pandemii szczodrość Mikołaja musiała mieć

BESKIDZKA

stacjonującej w tym miejscu
karetki pogotowia oraz policjantów z komisariatu. (R)

Zabiegamy o pieniądze na
bardzo kosztowne odwierty,

otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych
„Jasienica GT-1” w Grodźcu
do głębokości 1800 m (+/-10
proc.). Przewiercenie nastąpi
metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej
odpowiedniej do rodzaju skał,
zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.
Realizacja projektu zakłada również wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej,
co nastąpi po zakończeniu
wiercenia otworu oraz zakończeniu wszystkich badań
polowych i laboratoryjnych.
W dokumentacji tej zostanie
opisana budowa geologiczna
badanego rejonu oraz zostaną
przeanalizowane przebadane
warunki hydrogeologiczne.
Dokumentacja ta będzie stanowiła podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych
oraz do wystąpienia o koncesję
na ewentualną eksploatację. (R)

które pozwolą nam pozyskiwać
gospodarczo ciepłe wody, jakie
prawdopodobnie znajdują się
pod ziemią na naszym terenie.
Liczymy, że na ich podstawie będzie można w gminie Jasienica
prowadzić działalność leczniczą
i rehabilitacyjną, a ciepłe źródła
zostaną wykorzystane również
do ogrzewania mieszkań. Taka
inwestycja pozwoliłaby nam rozwinąć działalność turystyczną i
rehabilitacyjną, co wpisuje się
w projekt Jasienickiego Kurortu
Zamkowego w Grodźcu.
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gmina Jaworze

Jaśniej na Myśliwskiej
niowego zastąpienia tego
rodzaju lampami wszystkich
innych – mówi wójt.
Dodaje, że Jaworze należy do najlepiej oświetlonych gmin w regionie – na
10 mieszkańców przypada 1
lampa oświetlenia ulicznego. Spośród wszystkich 800
lamp na ulicach Jaworza 120
należy do Gminy, reszta do
zakładu energetycznego.
Radosław Ostałkiewicz
wyjaśnia, że trwają rozmowy, aby poprawić stan
oświetlenia ulicznego, przede
wszystkim ze względu na
bezpieczeństwo pieszych,
ale także oszczędności i korzystny wpływ tego rodzaju
oświetlenia na środowisko.
W przyszłym roku Gmina
chce z Tauronem podpisać
umowę, dzięki której firma energetyczna przejmie
wszystkie lampy uliczne
w Jaworzu. Jednocześnie
przystąpi do wymiany starych
typów oświetlenia na lampy
LED. (Ł)

Dwójka z gazem
Radosław
Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Foto: Mirosław Łukaszuk

W najbliższym czasie
ulica Myśliwska w Jaworzu
Nałężu rozświetli się w nocy
światłem z lamp ledowych.
Projekt, z zaplanowanym
budżetem 120 tys. zł, przewiduje w pierwszym etapie
ustawienie lamp ulicznych
na ok. dwóch trzecich całej
ulicy, pozostała część zostanie dokończona w kolejnym
roku. Lampy będą wyposażone w żarówki LED, obecnie najbardziej skuteczne
w oświetlaniu tego rodzaju przestrzeni.
Jak wyjaśnia wójt gminy
Jaworze Radosław Ostałkiewicz, z doświadczenia
wynika, że takie lampy dużo
dokładniej oświetlają chodnik, pobocze i jezdnię, nad
którymi są zawieszone, niż
żarówki innych systemów.
– Zdecydowanie poprawia
się widoczność, zwłaszcza
pieszych. Lampy LED mają
więc wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Dlatego
będziemy dążyć do stop-

Prace przy modernizacji ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 obejmą wymianę pieca oraz modernizację kotłowni.
Choć z poślizgiem, to jednak
Gmina Jaworze przystąpi
do modernizacji ogrzewania
w Szkole Podstawowej nr
2 w Jaworzu Średnim. To
ostatni z komunalnych budynków ogrzewany węglem.
Duża kotłownia węglowa
w Szkole Podstawowej nr 2
planowana była do wymiany
w tym roku w czasie wakacji.
Pojawiła się jednak pandemia,
a wraz z nią mniejsze wpływy
do budżetu, przezornie więc
Gmina Jaworze zdecydowała
się odłożyć kosztowne przedsięwzięcie. – Nie wiadomo
było, jak potoczą się sprawy, toteż tymczasowo odłożyliśmy plan przebudowy.
Obecnie jesteśmy w stanie
odpowiedzialnie zaplanować
inwestycję – wyjaśnia wójt

Jaworza Radosław Ostałkiewicz.
W przypadku szkoły nr 2
kocioł węglowy zastąpiony
zostanie przez urządzenie gazowe, którego koszt wyliczono na 850 tys. zł. Inwestycja
obejmie tylko wymianę pieca,
modernizację kotłowni oraz
całego systemu grzewczego, a więc przede wszystkim
grzejników. Nie trzeba będzie
jednak budynku poddawać termomodernizacji. Takie działanie zostało wykonane 15 lat
temu, a przeprowadzony ostatnio audyt energetyczny wskazał, że pod tym względem nie
ma zastrzeżeń do samego budynku.
Prace zostały zaplanowane
na czas przyszłorocznych wakacji. – Liczymy na to, że już
za kilka miesięcy wszystko

Foto: Mirosław Łukaszuk

Budynki komunalne z ekologicznym
ogrzewaniem

Na ulicy Myśliwskiej zostanie postawione nowe oświetlenie.
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Urząd Gminy oraz jego zaplecze, Pod Harendą, Pod Goruszką, Szkoła
Podstawowa nr 1, Przedszkole nr 1, hala sportowa, Muzeum Fauny i
Flory Śródlądowej i Morskiej wraz z motylarnią, Galeria „Na Zdrojowej”, agronomówka, zaplecze sportowe przy ul. Koralowej, zaplecze
amfiteatru, „Trzydziestka” (w budowie).

wróci do normalnego stanu,
więc lato będzie rozsądnym
terminem – mówi Radosław
Ostałkiewicz. Wydatki zostaną pokryte z dotacji (157 tys.
zł) oraz pożyczki (360 tys. zł)
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Resztę brakującej kwoty wyłoży budżet Gminy.
Obiekt Szkoły Podstawowej nr 2 jako ostatni
z komunalnych budynków
ma jeszcze ogrzewanie węglowe. W pozostałych 12
już wcześniej dokonano
wymiany lub od razu podczas budowy zainstalowano
ogrzewanie przyjazne dla
środowiska. Warto dodać, że
termomodernizacja i związana z nią wymiana systemów
ogrzewania to niejedyne
działanie, mające poprawić
ekologiczny i energetyczny
bilans budynków komunalnych w Jaworzu. Na większości z nich w ostatnim
czasie zainstalowano panele
fotowoltaiczne, które pozwolą ograniczyć pobór energii
z tradycyjnych źródeł. (Łu)

Likwidacja niskiej emisji w Jaworzu od wielu lat leży na sercu
całej naszej gminnej społeczności. Oprócz tego, że sami chcemy żyć w czystej miejscowości
i oddychać bez narażania się
na wdychanie pyłów, to dodatkowo czujemy się zobowiązani
jako miejscowość o tradycjach
i aspiracjach uzdrowiskowych.
Od wielu lat – na długo zanim
jeszcze smog zajął ogólnopolską debatę – my w Jaworzu realizowaliśmy projekty mające
na celu wyeliminowanie pieców
węglowych.
Przychodziło to z trudem, bo
największą przeszkodą była
wysoka cena zarówno wymiany kotłów na gazowe, jak i później paliwa. Stopniowo jednak
mieszkańcy przekonywali się do
usuwania kopciuchów, proces
dzięki dofinansowaniu cały czas
postępuje do przodu. Niezależnie od tego jako samorządowi
gminnemu udało się nam dać
przykład i z roku na rok zastępować stare kotłownie węglowe nowoczesnym ogrzewaniem
gazowym. To oczywiście tylko
element całości, bo budynki należało wcześnie poddać termomodernizacji, w wielu miejscach
wyposażyliśmy je w dodatkowe
źródła odnawialnej energii.
Cieszę się więc, że ten etap
dobiega końca. Ale trzeba pamiętać, że w dalszym ciągu jest
wiele w tej kwestii do zrobienia.
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Gminy górskie jednym głosem
Bezpieczny sezon zimowy w turystyce jest możliwy – takie jednomyślne stanowisko wygłaszały od
momentu zaostrzenia restrykcji rządowych w dobie pandemii samorządy gmin górskich.
Postulaty, choć zostały
wysłuchane, nie zapobiegły
decyzji o lockdownie branży
turystycznej i narciarskiej na
samym wstępie sezonu zimowego. – Znaleźliśmy się
w sytuacji bardzo, ale to bardzo trudnej. Spodziewamy się
ogromnych strat – mówi burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy.

Gdy w drugiej połowie listopada miasto i funkcjonujące
na jego terenie ośrodki narciarskie oraz przedsiębiorcy z różnych branż szykowali się do
nadchodzącego sezonu zimowego, niczym grom z jasnego
nieba pojawiła się informacja
o znacznym ograniczeniu ferii.
By zmniejszyć częstotliwość
wyjazdu zimowego dzieci
i młodzieży, termin wypoczynku wyznaczono dla całego kraju jednorazowo między 4 a 17
stycznia 2021 roku. – Niemal
natychmiast otrzymałem wiele słów oburzenia od właścicieli wyciągów narciarskich,
hoteli, pensjonatów, kwater
w domach prywatnych, szkółek i serwisów narciarskich czy
pojedynczych instruktorów.
Wszyscy stanęliśmy w obliczu
klęski finansowej – zauważa
burmistrz Antoni Byrdy.
Jak dodaje, zamieszanie
związane z ogłoszonym terminem ferii zapoczątkowało
wspólne działania gmin górskich, które zjednoczyły się, by
przedstawić na szczeblu rządowym swoje racje. – Lockdown

Polska Zima Razem

FOTO: MIASTO SZCZYRK

Ferie tylko
jednorazowe

lub dokumentujących posiadanie przeciwciał.

w górskich miejscowościach
żyjących z turystyki oznacza
drastyczny spadek poziomu życia przeciętnego mieszkańca.
Dla samorządu to pozbawienie znacznych środków finansowanych, przeznaczanych na
obsługę wielu powierzonych
nam zadań – podkreśla burmistrz Szczyrku.

Kluczowe
postulaty
Samorządy gmin górskich,
w odpowiedzi na kolejne obostrzenia przedstawione przez
premiera Mateusza Morawieckiego i dotyczące branży
turystycznej, wypracowały
konkretne propozycje łagodzące obrany kurs. Wśród nich
znalazło się m.in. zorganizowane ferii zimowych przez
okres 10-tygodniowy, od
stycznia do połowy marca,
celem rozładowania natężenia
ruchu turystycznego.
W następstwie wideokonferencji przeprowadzonej

www.gazetabeskidzka.pl

z wicepremierem Jarosławem
Gowinem wskazano na konieczność traktowania branży turystycznej jako całości,
a więc z uwzględnieniem
wszystkich rodzajów działalności jako systemu naczyń
połączonych. Zaproponowano również wdrożenie odpowiednich procedur sanitarnych,
włącznie z przyjmowaniem
turystów i narciarzy po przedstawieniu negatywnych wyników testów antygenowych

Przedstawiciele gmin górskich – Szczyrku, Bukowiny
Tatrzańskiej, Karpacza, Dusznik Zdroju, Kościeliska i Świeradowa Zdroju – zorganizowali
w grudniu dwie konferencje
prasowe, którym towarzyszyło
hasło „Polska Zima Razem”.
Samorządowcy przekonywali,
że bezpieczny sezon zimowy
w turystyce jak najbardziej jest
możliwy. – Zgodnie stwierdziliśmy, że zapowiadane rekompensaty za straty powstałe
w wyniku ograniczenia działalności to rozwiązanie ostateczne. Środki nie są w stanie trafić
do wszystkich gałęzi branży –
wyjaśnia Antoni Byrdy.
Podczas spotkania
w Szczyrku w piątek 11 grudnia włodarze wspomnianych
samorządów podpisali list
intencyjny w sprawie powołania Stowarzyszenia Gmin

BESKIDZKA
Górskich Rzeczpospolitej Polskiej. Zaproszono jednocześnie
do dołączenia inne gminy należące do obszarów górskich.
Tych w całym kraju jest aż 203
– w województwach małopolskim, dolnośląskim, śląskim,
podkarpackim, świętokrzyskim
i opolskim. – To naprawdę
spora grupa dająca istotny, bo
blisko dwucyfrowy wskaźnik
procentowy produktu krajowego brutto – zaznacza burmistrz
miasta Szczyrk.

Aby przetrwać
W różnych przekazach
i komentarzach tak daleko idące starania samorządów oraz
przedsiębiorców utrzymujących się w znacznej mierze
z turystyki zostały ukazane
niekoniecznie w dobrym świetle. – Dotarły do nas sygnały
o góralskiej pazerności. Ale
to zupełnie nie chodzi o to,
a o zwyczajne przetrwanie.
Najbogatsi pewnie z czasem
sobie poradzą, zwłaszcza przy
prowadzeniu również innych
interesów. W Szczyrku nie
brakuje natomiast takich ludzi,
którzy naprawdę żyją z dnia na
dzień. Prowadzą swoje biznesy rodzinne od lat, a teraz znaleźli się w wielkiej potrzebie
– mówi Byrdy.
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Straty
i niepewność
Jak mówi burmistrz
Szczyrku, pośrednio lub bezpośrednio z turystyki utrzymuje się w mieście 80 proc.
jego mieszkańców. Ich dramatyczna sytuacja w sposób
oczywisty odbije się również
na samorządzie. – Znaleźliśmy się w sytuacji bardzo
trudnej. Oszacowanie strat
jest na ten moment nieprecyzyjne, ale perspektywa kilku
milionów „w plecy” wydaje
się niestety całkiem realna –
twierdzi Antoni Byrdy.
– Tegoroczny okres pandemii to strata ok. 1 mln zł. Toczące się sprawy związane z tzw.
opłatą miejscową to kolejne
700 tys. zł. Do tego dochodzą
niejasności prawne dotyczące
podatku od budowli (wyciągów
narciarskich). Teraz jeszcze zagrożenie, że sezon zimowy będzie stracony. Niech wymowne
będzie to, że przy całkowitym
lockdownie, a z nim zmierzymy
się na przełomie grudnia i stycznia, w samym tylko Szczyrku to
strata na poziomie mniej więcej
40 złotych na sekundę – szacuje burmistrz.
Aspekt finansowy nie jest
jedynym wskazywanym jako
istotny problem. – Bezwzględnie najważniejsze jest ludzkie
życie. To stawiać należy na
pierwszym miejscu w podejmowaniu decyzji, które – czego
mamy doskonale świadomość
– nie są łatwe. Ale dostrzegamy,
że coraz bardziej troszczyć się
trzeba również o zdrowie psychiczne. Obawiam się, że biorąc
pod uwagę wszystkie kwestie
przyjdzie nam zapłacić niemałą
cenę za to, z czym się mierzymy. Ogromny niepokój budzi na
dodatek brak przewidywalności
i ciągłe zaskakiwanie nas – podsumowuje Antoni Byrdy. (Nik)
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Gmina Wilamowice

Intensywny koniec roku
Ostatnie tygodnie roku na terenie gminy Wilamowice wykorzystano na dokończenie zaplanowanych robót.

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Łącznie na bieżące utrzymanie dróg i remonty cząstkowe
w 2020 r. przeznaczono ponad
1,3 mln zł, w tym remonty
dróg o nawierzchni asfaltowej
pochłonęły ponad 207 tys. zł,
naprawy dróg o nieutwardzonej nawierzchni – 143,8 tys. zł,

Remont pobocza przy ul. Pułaskiego w Wilamowicach.

Zakrętki na dwa serca
W Hecznarowicach i Wilamowicach
stanęły metalowe pojemniki w kształcie
serca, które szybko napełniły się plastikowymi zakrętkami. Dochód z ich
sprzedaży pozwoli finansować leczenie
chorych dzieci.
Oba metalowe serca to wynik współpracy sołtysa Hecznarowic Beaty Nycz

oraz grupy wolontariuszy Młodzi dla
Hecznarowic, a także właścicielki sklepu w Wilamowicach z Fundacją Warto
Żyć dla Kogoś – 9 Gwiazd Południa
z Tychów, która pomaga w takich inicjatywach. Serca to wielkie pojemniki
na plastikowe zakrętki, które następnie
są sprzedawane dla wsparcia chorego
dziecka. W Hecznarowicach jest to Do-

wykonanie remontów elementów dróg (odwodnienia) – 326,8
tys. zł, oczyszczanie jezdni i koszenie poboczy dróg gminnych
i powiatowych – 200 tys. zł,
akcja zimowa – 77,5 tys. zł, zaś
dokumentacje projektowe na remont dróg – ponad 100 tys. zł.
Pozostałe środki wydatkowane
były m.in. na naprawy kładek,
mostów, odnowienia poręczy
czy poprawę oznakowania.
Do końca grudnia mają z kolei potrwać prace przy budowie
nowych lamp ulicznych. Roboty
obejmą wszystkie sołectwa gminy – ul. Konwaliową w Pisarzowicach (5 punktów świetlnych),
ul. Osiedlową i Stawową w Wilamowicach (łącznie 3 pkt.), ul.

minik wymagający całodobowej opieki,
kosztownego leczenia i ciągłej rehabilitacji. Zapełnienie pierwszego serca
zajęło mieszkańcom Hecznarowic zaledwie kilka dni. W niedługim też czasie
zebrano 15 sztuk 120-litrowych worków,
a zakrętek wciąż przybywa. Z kolei
w Wilamowicach zbiórka prowadzona
jest na rzecz rehabilitacji Marysi. W tym
wypadku już drugiego dnia serce było
praktycznie zapełnione kolorowymi nakrętkami. (R)

Ogrodniczą w Hecznarowicach
(4 pkt.), ul. Spokojną w Dankowicach (3 pkt.), ul. Zieloną
w Starej Wsi (3 pkt.), a także
ul. Rolniczą w Zasolu Bielańskim (2 pkt.). Planowany koszt
zabudowy tych punktów wynosi
blisko 56 tys. zł.
Z myślą o poprawie warunków komunikacji na terenie gminy Wilamowice,
w ramach bieżącego utrzymania wiat przystankowych, wykonano w tym roku remonty
podłoża pod wiaty w Pisarzowicach przy ul. Bielskiej,
a także na przystanki Pisarzowice Harszówki I, Hecznaro-

wice Szkoła, Hecznarowice
Odsole, Dankowice Kaniówek II. Zakupiono również
pięć nowych wiat przystankowych. Łączny koszt wyniósł
46,5 tys. zł.
Warto odnotować, że jak co
roku dokonano nasadzeń nowych drzew i krzewów oraz
wykonano prace związane
z zagospodarowaniem terenów
zielonych. W tym roku posadzono kolejnych 91 drzew, dokonano nowych obsad m.in. na
Rynku w Wilamowicach oraz
posadzono nową zieleń na rondzie w Pisarzowicach przy ul.
Szkolnej. (UGW)

Foto: Mat. MGOK Wilamowice

ulicy Pułaskiego w Wilamowicach. W tej sprawie Gmina
Wilamowice porozumiała się
z administratorem drogi, a więc
Powiatem Bielskim. Całość zadania wyniosła ponad 66 tys. zł,
kosztami podzieliły się oba samorządy.

Nowy przystanek Hecznarowice Szkoła.
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Pandemia nie ograniczyła jakoś
znacząco naszych inwestycji.
Choć, oczywiście, wiosną trzeba było poważnie przemyśleć
wszystkie plany, czy jednak
czegoś nie odłożyć na okres, gdy
będą znane nasze dochody. I pod

Remont placu i drogi dojazdowej do estrady w Starej Wsi. Dobudowa punktów świetlnych na ul. Zielonej w Starej Wsi.

Zdjęcia: Mat. UG Wilamowice

Korzystne warunki atmosferyczne, jakie w większości panowały w okresie jesieni, sprawiły,
że kontynuowano wiele prac
budowlanych i drogowych. Jak
wyjaśnia wiceburmistrz Stanisław Gawlik, Gmina kończy
kilka projektów, które przyczynią się do poprawy warunków
życia mieszkańców.
W centrum Starej Wsi zakończono m.in. remont placu
i drogi dojazdowej na tereny
rekreacyjne w rejonie estrady.
Dzięki temu powstała utwardzona przestrzeń, bardzo przydatna w czasie festynów i imprez
plenerowych, jakie regularnie
w zwykłych latach się tutaj
odbywają. Całość kosztowała
blisko 120 tys. zł.
Wykonano również remont
pobocza na drodze powiatowej

względem tego, co udało się wykonać, ten rok należy zaliczyć
do całkiem udanych, choćby ze
względu na to, że dokończyliśmy
kilka wieloletnich inwestycji, jak
dom kultury w Pisarzowicach,
oczyszczalnię w Zasolu Bielańskim czy salę gimnastyczną w
Dankowicach.
Udało się także przeprowadzić
wiele inwestycji mniejszych, mających jednak znaczący wpływ na
codzienne życie mieszkańców, jak
naprawy dróg, budowę nowych
chodników, kolejne odcinki sieci
kanalizacyjnej. Ostatnie tygodnie roku również wykorzystujemy, aby kontynuować poprawę
naszej infrastruktury drogowej i
komunalnej.
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Sukces coraz bliżej
Redakcja: 2020 rok mimo
pandemii był w gminie Wilkowice pod względem inwestycyjnym bardzo intensywny. Dotyczy to zwłaszcza
projektu związanego z budową sieci kanalizacyjnej.
Janusz Zemanek: Najbardziej
cieszy mnie to, że pod wieloma względami ten trudny rok
zamykamy w optymistycznych nastrojach. Nie byłoby
to możliwe bez sprawnej realizacji tak ogromnego zadania. Udało się doprowadzić
do sytuacji, w której znacznie wyprzedzamy przyjęty
harmonogram, a prace montażowe na etapach I i III dobiegły końca. Dodatkowo na
sfinalizowanych etapach drogi
zostały już odtworzone w całości, a na większości odcinków ponadplanowo wykonano
również pobocza. To ważne,
podkreślają to zresztą na każdym kroku nasi mieszkańcy.
W związku z kończącymi
się procedurami odbiorowymi
na etapach I i III przygotowujemy informację dla właścicieli
domów o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji.
W najbliższym czasie mieszkańcy ponad 500 budynków,
głównie w Mesznej i Wilkowicach, będą mogli takie przyłączenia dokonać. Z krajobrazu
naszej Gminy zniknęło też
już kilka magazynów z zalegającymi rurami, kręgami
i kruszywami, a place po nich
zostały uprzątnięte.

Zdjęcia: MIROSŁAW ŁUKASZUK

Mijający rok był czasem szeroko zakrojonych prac w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. O ich postępie, zmierzającym
finalnie do uzyskania wymiernego efektu ekologicznego, mówi wójt Janusz Zemanek.

W toku zaawansowanych prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej wójt Janusz Zemanek nadzorował
zwłaszcza te miejsca, gdzie front robót wymagał dokonywania istotnych uzgodnień.
Zdaję sobie oczywiście sprawę, że zwłaszcza
w okresach wiosennym
i jesiennym prace spowodowały odczuwalne uciążliwości, natomiast w Nowy Rok
wkraczamy z terenem już
w znacznym stopniu uporządkowanym.

Red.: Co w toku tak dużej,
wielomilionowej przecież
inwestycji okazało się najtrudniejsze?
J.Z.: Jednym z największych
problemów był niewątpliwie
brak przejezdności dróg oraz
ich zły stan techniczny w trakcie prowadzenia prac. Nasze
drogi charakteryzują się tym,
że są wąskie i ze względu na

Skala robi wrażenie
Znaczące ilości wybudowanej sieci, z dofinansowaniem ze środków
unijnych, uzyskane zostały na finiszu tego roku wraz z zakończeniem
etapów I i III projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.
Dokładnie 33669 mb sieci kanalizacyjnej, co stanowi 100 proc. planu,
wykonano na etapie I. Zakończone zostały nie tylko roboty budowlane, ale i odtworzenia dróg. Finalizowane są procedury związane z
uzyskaniem zgody na użytkowanie kanalizacji. Gmina jest obecnie na
etapie przygotowania informacji dla mieszkańców o możliwościach
podłączeń swoich budynków.
W przypadku etapu III powstało 10518 mb sieci. To również zakładana
wartość maksymalna, obejmująca tak roboty budowlane, jak i drogowe. Właściciele nieruchomości otrzymali już stosowne pisma z Urzędu
Gminy w kwestii podjęcia dalszych działań odnośnie podłączeń do sieci.
W ramach etapu II wykonano do tej pory 30652 mb (86,2 proc.), co
oznacza, że postęp zadania wyprzedza harmonogram. Z firmą wykonawczą podpisany został aneks zwiększający zakres budowy sieci
kanalizacyjnej o kolejne 2,4 km. Aktualnie podłączenia możliwe są w
rejonie ul. Wodnej, Cichej i Żwirowej. Zakończenie większości robót na
tym etapie planowane jest do końca 2021 r.

górzysty charakter terenu stanowią często jedyną możliwość dojazdu do budynków.
Nie dotyczy to tylko ruchu
samochodowego, ale i pieszego. Pamiętamy dzieci, które na
przystankach przed wejściem
do autobusu czyściły zabłocone buty, pamiętamy białe
sukienki dzieci komunijnych
ubrudzone błotem. Na całe
szczęście te problemy są już za
nami, a najbardziej negatywne
odczucia powoli zacierają się
w pamięci.
Mieszkańcom chciałbym
przy tej okazji podziękować
za wyrozumiałość i cierpliwość oraz przeprosić za to,
że czasami było naprawdę
ciężko. Zapewniam jednak,
że dokładaliśmy jako Gmina
wszelkich starań, aby uciążliwości były jak najmniejsze.
Prace ziemne, prowadzone
w dodatku na tak ogromną
skalę, musiały jednak wiązać
się z niedogodnościami.

Red.: Jesienią udało się doprowadzić również do rozszerzenia projektu.
J.Z.: Za niewątpliwe osiągnięcie należy traktować rozszerzenie zakresu prac o „Zadanie 13”, w ramach którego
zostaną przyłączone kolejne
43 budynki. Łączna długość
dodatkowej sieci wyniesie w
tym przypadku 2463 metry.
Dotyczy to ul. Krętej i Karpackiej w Bystrej oraz ul. Jesionowej, Górskiej i Pszennej
w Wilkowicach. Realizacja
przewidziana została na przyszły rok, finansowana będzie
w ramach środków pozyskanych z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W trakcie inwestycji udało
się ponadto wykonać sięgacze
do nowo powstałych 49 budynków oraz dodatkowo 19 budynków na parcelach, które nie były
ujęte wcześniej w projekcie.

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km,
co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja
obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 79,42 km sieci, pozwoli na
skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.
Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.
Termin zakończenia – grudzień 2022 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

Finanse:
83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:
43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej
20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony
		
Środowiska i Gospodarki Wodnej
18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

Red.: Na jakim etapie projekt
obecnie się znajduje?
J.Z.: Poziom zaawansowania
projektu określamy na około
94 procent. Wykonane zostało
74,8 kilometra sieci z planowanych 79,4 km i to w okresie nieco ponad dwuletnim.
Oznacza to, że średnio miesięcznie sieć powiększała się
o ok. 3 km. Oceniając zupełnie
obiektywnie, to naprawdę duża
sprawa i nieprawdopodobny
sukces, na którym skorzystają
w największym stopniu sami
mieszkańcy.
Red.: Na przestrzeni realizowania inwestycji sporo mówi
się o tzw. efekcie ekologicznym. Dlaczego to kwestia tak
istotna?
J.Z.: Mamy ogromną nadzieję,
że projekt zakończy się wielkim sukcesem, którego – jak
już wspomniałem – jesteśmy
coraz bliżej. Efekt ekologiczny, rozumiany w tym przypadku jako wykonane przez
poszczególnych właścicieli
nieruchomości podłączenia
do sieci zbiorczej, to aspekt
kluczowy, aby właściwie rozliczyć projekt dofinansowany ze
środków unijnych. Patrzymy w
najbliższy rok z optymizmem

i nadzieją na przyłączenie ponad tysiąca budynków do sieci.
Stopień skanalizowania całej
gminy na koniec realizacji projektu przekroczy 95 procent, co
w mojej opinii stanowi nie lada
wyczyn.
Wyznaczamy sobie jednocześnie kolejne nowe
cele, w tym także te związane z ekologią i środowiskiem,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza. Stąd
ambitne założenie wymiany
kotłów węglowych na gazowe, co ma związek z tzw.
uchwałą antysmogową, która zakazuje użytkowania
„kopciuchów” po 1 stycznia
2022 roku.
Wszystkim mieszkańcom
naszej Gminy życzę, aby
te nadchodzące wyjątkowe
Święta Bożego Narodzenia
przebiegły spokojnie i w dobrym zdrowiu. Życzę również,
aby w tej wyjątkowości i ciszy
tegorocznych Świąt, odnaleźć
coś szczególnego. Coś, co
w zgiełku i pośpiechu zawsze
umyka. Aby ta cząstka pozostała z nami na dłużej, dając
siłę na kolejny rok.
Rozmawiał:
Marcin Nikiel

Jednostka Realizująca Projekt
w Urzędzie Gminy Wilkowice
43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
tel.: 33 499 00 77, wew. 411, e-mail: abrzyski@wilkowice.pl
Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl
w zakładce „Kanalizacja POIiŚ”.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji
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Mając do dyspozycji drona, wyposażonego w czujniki pomiarów stężenia pyłów
zawieszonych oraz innych
zanieczyszczeń, specjaliści
w towarzystwie dzielnicowych
i pracowników Urzędu Gminy
w Kozach sprawdzali stan powietrza w różnych częściach
gminy. Takie działanie miało
za zadanie ujawnienie ewentualnego spalania zabronionych
substancji, co już w poprzednim sezonie grzewczym w kilku przypadkach przyniosło
skutek. – Dron dokonuje pomiarów bardzo szczegółowych, m.in. z podziałem na
pyły zawieszone, dwutlenek
siarki czy formaldehydy.
Stwierdzenie zanieczyszczenia w dymie jest podstawą do
kontroli kotła w danym budynku – wyjaśnia Marcin Lasek,
zastępca wójta gminy Kozy.

Foto: pixabay.com

Początkiem grudnia ruszyły
pierwsze w tym roku w gminie Kozy kontrole emisji
spalin, wydobywających
się z kominów budynków.
W tym celu wykorzystana
została nowoczesna technologia.

Grudniowe kontrole przyniosły rezultaty. W znaczącej
większości przypadków weryfikacja kotłowni pozwoliła
na wskazanie błędnych przyzwyczajeń i braku wiedzy na
temat składu poszczególnych
paliw. Przykład najczęściej
się pojawiający, to spalanie
tzw. prasy kolorowej, bądź
papieru pokrytego grubą warstwą farby, tuszu drukarskiego
lub samoprzylepnych etykiet.
Właściciele budynków zostali dokładnie poinformowani
o obowiązujących regulacjach
prawnych w sytuacji powtórnego stwierdzenia nieprawidłowości.

Przeloty drona nad budynkami w Kozach będą tej
zimy systematycznie kontynuowane. Bo choć silne mrozy dotąd nie występowały,
to ekosłupki zamontowane
w różnych miejscach gminy często wskazują kolorem
czerwonym bardzo zły stan
powietrza. – Z dużą starannością i zaangażowaniem dążymy do uświadamiania, jak
ważna jest dbałość o jakość
powietrza w naszym otoczeniu. To nie tylko troska
o środowisko naturalne, ale
w bezpośredni sposób również nasze zdrowie – mówi
wójt Jacek Kaliński. (M)

Konkurs plastyczny „Tak
dla Czystego Powietrza”,
zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych
mieszkańców regionu.
Edukacja ekologiczna
wśród młodego pokolenia
to jedno z priorytetowych
działań katowickiego Funduszu. Stąd pomysł, aby drugą
edycję konkursu skierować
do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z terenu
województwa śląskiego. – Takie konkursy promują wśród
dzieci i młodzieży postawy
proekologiczne, uświadamiają, jaka jest rola i miejsce
człowieka w środowisku,
kształtują odpowiedzialny

Zdjęcia: Mat. WFOŚiGW w Katowicach

Dron kontroluje

Prace z ekologicznym przesłaniem

stosunek do świata, roślin
i zwierząt, promują życie
w harmonii ze środowiskiem
naturalnym. Pokazują też, jak
bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia i życia jest niska
emisja – tłumaczy Adam Lewandowski, zastępca prezesa
WFOŚiGW w Katowicach.
Prace konkursowe przyjmowane były w pięciu kategoriach wiekowych – od
dzieci 6-letnich aż po naj-

starszą z grup, obejmującą
przedział 14-15 lat. Łącznie
wpłynęło aż 217 prac, które w sposób ciekawy podejmowały temat czystego
powietrza. – Tak olbrzymie
zainteresowanie konkursem
przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania. Aby zobaczyć
wszystkie prace jednocześnie, byliśmy zmuszeni ułożyć je na jednym z korytarzy.
Wszystkie są piękne i wartościowe, dlatego tym bardziej
trudno było wybrać najlepsze
– mówi przewodnicząca jury
konkursowego Aleksandra
Kuszka, dyrektor biura WFOŚiGW w Katowicach.
Do wyróżnienia wybrano
ostatecznie 25 prac. Nagrodami dla uczestników były
drony, hulajnogi i czytniki
e-booków. (RED)

Smog ciągle groźny
Aż 14 z 33 najbardziej
zanieczyszczonych polskich
miast znajduje się w województwie śląskim. Główną
przyczyną jest ogrzewanie
domów węglem złej jakości
i w nieodpowiednich paleniskach. Nieubłaganie zbliżają
się terminy, do których trzeba
pozbyć się kopciuchów.
Różne instytucje województwa śląskiego podejmują
działania na rzecz pozbycia
się pozaklasowych pieców
węglowych z gospodarstw
domowych. Służą temu gminne programy ograniczenia
niskiej emisji oraz Program
„Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
grudzień 2020

Wodnej, dofinansowujące
wymianę ogrzewania na ekologiczne.
Stanowi to duże wsparcie
dla właścicieli domów, których do usunięcia kopciuchów
zmusza uchwała antysmogowa, regulująca spalanie paliwa
złej jakości w przestarzałych
piecach. Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego
ma doprowadzić do znacznego
obniżenia niekorzystnych statystyk niskiej emisji.
Zgodnie z jej zapisami należy dokonać wymiany pieca w określonym terminie.
W zależności od daty produkcji obecnego pieca należy to
zrobić do końca wyznaczonego
roku – dotyczy to kotłów na

węgiel, których rozpoczęcie
eksploatacji nastąpiło przed 1
września 2017 r.:
 kotły powyżej 10 lat od
daty produkcji – do końca
2021 r.
 kotły od 5 do 10 lat od
daty ich produkcji – do
końca 2023 r.
 kotły poniżej 5 lat od daty
ich produkcji – do końca
2025 r.
 kotły klasy 3 lub 4 – do
końca 2027 r.
Uchwała zakazuje używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką
emisję trujących substancji
do atmosfery, wyznacza tym
samym, że w kotłach węglo-

wych należy używać tylko
opału dobrej jakości. Należą
do nich ekogroszek, pellet,

węgiel kamienny gruboziarnisty, a także suche drewno
– dąb, grab, jesion, buk.

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

Więcej informacji można
znaleźć na stronach www.powietrze.slaskie.pl. (R)
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„Zielona Pracownia_
Projekt’2021” to konkurs
skierowany do szkół podstawowych (kl. 4-8) i średnich, które nie posiadają

wysokość nagrody nie może
przekroczyć 20 proc. kosztu
całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł. Termin
składania wniosków upływa
31 stycznia 2021 r.
Organy prowadzące placówki oświatowe są z kolei
adresatami konkursu „Zielona Pracownia’2021”. Mogą
one uzyskać dofinansowanie dla podległych sobie
szkół podstawowych (kl.
4-8) bądź średnich w formie
dotacji na utworzenie ekopracowni. Dotacja będzie
udzielana z uwzględnieniem

jeszcze pracowni utworzonych ze środków Funduszu.
Obejmuje przygotowanie
projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy
chemiczno-fizycznych.
Ocenie wniosku złożonego
przez placówkę podlegać
będzie tradycyjnie pomysł
na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność,
innowacyjność i kreatywność
zastosowanych rozwiązań
oraz różnorodność pomocy
dydaktycznych. Maksymalna

W poprzednim roku nowa pracownia utworzona została m.in. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach. To ostatnia z placówek oświatowych
w całej gminie Bestwina wyposażona w tego rodzaju miejsce, służące
wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu

Ekologia W LICZBACH

Dokończenie kanalizacji
własnym budżetem Gminy Wilamowice również z pożyczki
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Projekt zakłada wybudowanie kolejnych 5,3 km sieci
kanalizacyjnej, a także nowej
przepompowni do istniejącej
oczyszczalni. Łącznie po zakończeniu inwestycji do sieci
zostanie podłączona kolejna
setka gospodarstw domowych. (Ł)

5

Foto: Mat. UG Wilamowice

Gmina Wilamowice zamierza w przyszłym roku rozpocząć kolejny etap kanalizacji
sołectwa Dankowice, przylegającego bezpośrednio do Wisły.
Jak wyjaśnia burmistrz
Wilamowic Marian Trela,
inwestycja w granicach tzw.
aglomeracji Dankowice będzie w zasadzie dokończeniem programu kanalizacji
w tym rejonie. Potrwa dwa
lata i pochłonie ok. 5 mln zł.
Koszty pokryte zostaną poza

Oczyszczalnia w Dankowicach.

Więźniowie dla ptaków
Więźniowie wykonali ok. 70 budek
lęgowych. W ten sposób osadzeni wraz
z Nadleśnictwem Ustroń realizują projekt „Ekologia – kształtowanie empatii
poprzez pomoc dzikim zwierzętom”.
Budki zostały zrobione w porozumieniu

Foto: Mat. Nadleśnictwa Ustroń

Budki lęgowe powstają rękami osadzonych w cieszyńskim Zakładzie Karnym. Nadleśnictwo Ustroń – z inicjatywy
Zakładu Karnego w Cieszynie – podjęło
współpracę w ramach programu readaptacji skazanych.

www.gazetabeskidzka.pl

do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z za-

strzeżeniem, że maksymalna
kwota nie może być wyższa
niż 40 tys. zł. Wnioski w tym
przypadku przyjmowane
będą w terminie od 1 do 31
marca 2021 r.
Jak zakłada organizator
konkursów, realizacja działań dzięki dofinansowaniu
WFOŚiGW w Katowicach
wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu
województwa śląskiego, poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania. Szczegółowe
informacje oraz niezbędne
dokumenty dla wnioskodawców dostępne są na stronie
internetowej www.wfosigw.
katowice.pl. (MA)

z Nadleśnictwem Ustroń, które sprawuje
ekspercki nadzór, ich wymiary i standard
wykonania gwarantują dobre wykorzystanie przez leśne gatunki ptaków w lasach Nadleśnictwa.
Na początku grudnia przedstawiciele
Zakładu Karnego w Cieszynie dostarczyli do Nadleśnictwa wykonane przez
skazanych budki lęgowe. Okazało się, że
oprócz standardowych konstrukcji przeznaczonych głównie dla sikor, znalazły się
tam także większe budki, z których skorzystają szpaki, dzięcioły czy sóweczki.
Skazani wykonali również kilkanaście
budek półotwartych, chętnie zasiedlanych
na przykład przez muchołówki oraz specjalną, dużą budkę lęgową dedykowaną
dla puszczyka.
Wszystkie budki wykonane przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie
zostaną powieszone w beskidzkich lasach.
Zasilą bazę istniejących już, sztucznych
miejsc lęgowych oraz trafią do ogrodów
ustrońskich szkół i przedszkoli. (WN)

kasztanów i żołędzi zebrano w tym roku w Nadleśnictwie Kobiór. Zbiory
wzbogacą zimową dietę
leśnych zwierząt.
K asztany są źródłem
wielu składników odżywczych, które chętnie
zjada zwierzyna leśna.
Ten rok obfitował w żołędzie i kasztany. Nadleśnictwo Kobiór zorganizowało akcję zbioru, w
którą zaangażowały się
okoliczne szkoły, przedszkola, ale także miłośnicy lasu i dzikiej przyrody.
Na apel leśników o zbiór
kasztanów i żołędzi odpowiedziało kilkanaście
placówek oświatowych,
m.in. z Tychów, Czechowic-Dziedzic, Radostowic
i Studzionki. Z relacji nauczycieli i wychowawców
wynika, że podopieczni
szkół i przedszkoli bar-

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

ton
dzo ochoczo ruszyli do
parków i lasów.
Podczas zbiórki przeprowadzano lekcje przyrody. W wielu szkołach
natomiast ogłaszano
konkursy na największy worek kasztanów i
żołędzi. Łącznie zebrano około 5 ton. Ta uzupełniająca karma dla
zwierząt leśnych systematycznie będzie wykładana w trakcie trudnego
dla nich okresu zimowego. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów
zapas przysmaków o dużej zawartości odżywczej
wzbogaci dietę zwierząt
leśnych, które bytują na
terenie Nadleśnictwa
Kobiór – jeleni, danieli
i saren oraz żubrów. W
ten sposób lepiej poradzą sobie w sezonie zimowym.
Fot. Jacek Derek/Mat. Nadleśnictwa Kobiór

Konkursy na utworzenie
kolejnych tzw. zielonych
pracowni ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Ich
adresatami są ponownie
szkoły podstawowe i średnie oraz organy prowadzące placówki oświatowe na
terenie województwa śląskiego.

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Będą kolejne pracownie
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Dialog kluczowy dla rozwoju
Jako organ opiniodawczy i doradczy, skupiający środowisko przedsiębiorców działających na terenie
Bielska-Białej, powołana została Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta. Na jej czele w roli przewodniczącego stanął Janusz Szymura. Temu też wątkowi poświęcamy rozmowę z prezesem firmy Rekord
Systemy Informatyczne.

grudzień 2020

Red.: Jakie Rada przyjęła założenia funkcjonowania?
J.Sz.: Działając na zasadach
społecznych jako organ opiniodawczo-doradczy i spotykając się mniej więcej raz
na kwartał, zajmiemy się
m.in. opiniowaniem projektów dotyczących polityki
gospodarczej miasta, wspieraniem inicjatyw związanych
z rozwojem gospodarczym,
budowaniem odpowiednich
relacji w zakresie współpracy
biznesu ze szkołami i uczelniami czy też wydawaniem
określonych opinii i poglądów
oraz formułowaniem uwag i
wniosków. Założeniem jest,
aby nasz głos był słyszalny
i dostrzegalny. Chcemy służyć naszym doświadczeniem,
ale również angażować się w
dobre i pożyteczne przedsięwzięcia. Jako przedsiębiorcy
związani z miastem czujemy
się jednym z kluczowych elementów jego dalszego zrównoważonego rozwoju.

Red.: Bielski biznes skupiony
w Radzie Gospodarczej ma
już swoje określone oczekiwania?
J.Sz.: Jako pracodawcy jesteśmy żywotnie zainteresowani
większym wpływem na szkolnictwo zawodowe. Kierunki
kształcenia – oczywiście na
miarę takich możliwości –
powiązać należy z biznesem
i dostosować do rynku pracy
w Bielsku-Białej i regionie dla
zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. Mamy w
tym swój konkretny interes
jako przedsiębiorcy. Zdarza
się, że firmy borykają się z
brakiem wykwalifikowanych
pracowników, często wcale nie
na wyszukanych stanowiskach
pracach, a raczej w zawodach
podstawowych.

FOTO: MAT. REKORD SI

Redakcja: W jednym z pierwszych komentarzy po wyborze na zaszczytne stanowisko
przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezydencie
Miasta Bielska-Białej wspomniał pan o zobowiązaniu,
ale i obawach. Dlaczego?
Janusz Szymura: Ma to związek
z czasem, który jak wiadomo
jest ograniczony, a każdy z
nas przedsiębiorców ma w
swojej firmie określone obowiązki do wypełnienia. Sam
jestem czynnym wciąż prezesem firmy informatycznej,
do tego dochodzi działalność
w klubie sportowym Rekord
czy rola kanclerza bielskiej
loży Business Centre Club.
Większość mojej aktywności
w jakimś stopniu wiąże się z
kwestiami gospodarki, co jednak nie zmienia faktu, iż jest
absorbujące. Podejmując się
misji przewodniczenia gremium przedsiębiorców przede
wszystkim nie chciałbym nikogo zawieść.

runków rozwoju. Utworzenie
Rady Gospodarczej spowoduje,
że prezydent będzie mógł zapoznawać się z głosem przedsiębiorców, a wymiana spostrzeżeń zyska na płynności. Dzięki
temu cel nadrzędny, a więc rozwój miasta, realizowany będzie
niejako równolegle ze sprzyjaniem działalności gospodarczej
na różnych płaszczyznach.

Red.: Co w pańskiej opinii
jest kluczowe dla środowiska
przedsiębiorców w kontekście współpracy z samorządem?

J.Sz.: Bez wątpienia dialog. Rozumiem go w tym przypadku
jako wzajemne wsłuchiwanie
się w swoje potrzeby i wspólne nakreślanie kluczowych kie-

Red.: Czy jest w pańskim odczuciu szansa, aby pewne
zmiany zostały dokonane?
J.Sz.: Dostrzegam takie moż-

liwości, ale wymagają one
ścisłej i dobrej współpracy
przedsiębiorców, samorządu oraz uczelni wyższych w
Bielsku-Białej. Szansy na to
upatruję również właśnie w
powołaniu Rady Gospodarczej. Podkreślę to, że w jej
prezydium znaleźli się także obecny rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej
Jacek Nowakowski oraz rektor
Bielskiej Wyższej Szkoły im.
J.Tyszkiewicza Ewa Madoń.
Środowisko uczelniane jest
więc mocno reprezentowane
i zarazem zaangażowane, by
ten rozwój, o którym wspomniałem, rzeczywiście nie był
tylko wygłaszanym sloganem
bez pokrycia.

Red.: Jak w tym nowym projekcie postrzegane są gminy
należące do Powiatu Bielskiego?
J.Sz.: Zależy nam, przedsiębiorcom na szerszej perspektywie
patrzenia i myślę, że wszystkie
środowiska związane z Radą
Gospodarczą będą w tej kwestii
zgodne. Miasta Bielsko-Biała
nie można traktować całkowicie
niezależnie od gmin ościennych.
Na wielu płaszczyznach to jeden
organizm, a dobra współpraca
wszystkim przyniesie docelowo
wymierne korzyści.
Rozmawiał:
Marcin Nikiel
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