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WYDARZENIA

Z PRAC POSELsKICH

Polski Ład dla seniora
Zgodnie z zapowiedziami
wprowadziliśmy system podatkowy, na którym zyskała
ogromna większość emerytów i rencistów. I cały czas
wsłuchujemy się w głosy tej
grupy społecznej, aby nikt
potrzebujący nie został pominięty – mówi o wprowadzeniu Polskiego Ładu
wiceminister i poseł PiS Stanisław Szwed.
Od tego roku obowiązują
nowe zasady podatkowe. –
Tak, jak zapowiadaliśmy, są
one wsparciem dla emerytów
i rencistów. Zdecydowana
większość z nich korzystne skutki odczuła od razu
w styczniu wraz z pierwszą
wypłatą świadczeń na konto – mówi Stanisław Szwed,
poseł Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie wiceminister w Ministerstwie Rodziny
i Polityki Społecznej. Na reformie zyskało niemal 18
mln podatników, w tym ok.
8 mln emerytów i rencistów.
Przepisy bowiem zakładają,
że od emerytury i renty do
2500 zł miesięcznie nie bę-

dzie odprowadzany podatek
dochodowy. To oznacza, że
właśnie o tę kwotę zwiększa
się świadczenie.
Dzięki temu więcej pieniędzy zostaje w kieszeniach
tych seniorów, którym brakuje środków na godne życie,
leki czy mieszkanie. Na reformie zyskało 94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów,
a dwie trzecie z nich w ogóle
nie zapłaci podatku. Z kolei
emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty
przekraczającej 2,5 tys. zł na
zasadzie „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że na
zmianach skorzystają wszyscy seniorzy, którzy pobierają świadczenia do wysokości
4920 zł.
Na przykład emeryt, który
otrzymuje emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto (czyli 2660 zł netto) zyska „na
rękę” 1600 zł rocznie. Z kolei
małżeństwo emerytów, z których jedna osoba otrzymuje
emeryturę minimalną, a druga na poziomie średniej zyska 2997 zł „na rękę” rocznie.

Inne małżeństwo emerytów,
w którym każdy z małżonków
otrzymuje po 1800 zł brutto
świadczenia (łącznie 3031 zł
netto), zyska łącznie 2946 zł.
Program Polski Ład to
olbrzymie przedsięwzięcie,
które na stałe ma zmienić
relacje między Państwem
a obywatelami, poprawiając
sytuację materialną polskich
rodzin, seniorów, pracowników i pracodawców. Biorąc
pod uwagą taką skalę działań przy jej wprowadzeniu
w kilku grupach pojawiło
się zamieszanie z wysokością wypłat. Niektórym rencistom i emerytom w styczniu
potrącono zbyt dużą kwotę na
poczet przyszłego rozliczenia
podatkowego. – Dlatego od
razu to korygujemy – wyjaśnia wiceminister.
Wraz ze świadczeniem za
luty takie osoby otrzymają
zwrot nadpłaconego podatku
za styczeń 2022 roku. Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się
w przedziale 4 920 –12 800
zł, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę

na starych, korzystniejszych
dla siebie zasadach. Oznacza
to, że dla tej grupy świadczeniobiorców wprowadzenie
Polskiego Ładu pozostanie
neutralne. Toteż nic nie stracą, ich emerytury i renty nie
zostaną pomniejszone. Osoby, osiągające świadczenia
w takiej wysokości, stanowią
6 proc. w grupie emerytów
i niecałe 2 proc. w przypadku rencistów.
– Od początku naszych
rządów wspieramy seniorów. I nie dotyczy to jedynie
podwyżek ich rent i emerytur, choć właśnie na zapewnienie im godnego życia
zwracamy szczególną uwagę – dodaje Stanisław Szwed.
Po realnej waloryzacji świadczeń w poprzednich latach
emeryci i renciści otrzymali
„trzynastą” emeryturę, a w
ub.roku również „czternastkę”. Ta ostatnia była wypłacona jednorazowo, właśnie
rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu mają w skali
każdego roku wesprzeć seniorów kwotą podobną do
czternastej emerytury. Ale

Stanisław Szwed,

wiceminister rodziny
i polityki społecznej:

Zaraz po uruchomieniu programu
Polski Ład na jaw wyszły luki, których wcześniej nie dało się przewidzieć ze względu na ogromną
skalę zmian, jaką on wprowadza.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało
w minionych latach również
inne formy wsparcia tej gru-

Ankiety WŚRÓD mieszkańców Zjazd Powiatowy

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

można także zeskanować telefonem kod
QR, dostępny w periodyku wydawanym przez urząd, a więc w „Moim Powiecie”. W formie papierowej ankietę
można otrzymać w siedzibie starostwa
w miejscach najliczniej odwiedzanych
przez mieszkańców – w pobliżu wydziału komunikacji i transportu czy wydziału
geodezyjno-kartograficznego. Wypełnione druki wrzucamy do urny przy portierni
oraz w punkcie, w którym umawiane są
terminy spotkań w poszczególnych wydziałach.
Na wypełnione ankiety, aby podsumować tę część akcji, Starostwo Powiatowe
czeka do końca stycznia. Ale na stronie
internetowej powiatu będzie ona nadal
dostępna, więc będzie można ocenić działanie starostwa przez cały rok.
Bielskie starostwo sprawdza poziom
satysfakcji mieszkańców ze swojej pracy od 15 lat. W efekcie tych badań m.in.
przybyło miejsc parkingowych przy urzędzie. (MF)

Od Chamonix
do Pekinu

OSP w Jasienicy

W sobotę 15 stycznia delegaci V Zjazdu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej zebrali
się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Jasienicy na Drzewiarzu. Zebranych powitał gospodarz spotkania wójt Janusz Pierzyna, jednocześnie prezes Gminnego Oddziału Związku OSP RP w Jasienicy
i wiceprezes Oddziału Powiatowego.
Podczas obrad podsumowali minioną kadencję,
wytyczyli też kierunki działania na nową pięcioletnią
kadencję organizacji powiatowej OSP. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz,
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera, prezes Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, przewodniczący Sądu Honorowego Marian
Indeka, starosta bielski Andrzej Płonka, gospodarz spotkania wójt Janusz Pierzyna, burmistrz miasta Czechowice-Dziedzice Marian Błachut, wójt gminy Bestwina
Artur Beniowski, członek Zarządu Powiatu Bielskiego
Barbara Adamska, zastępca wójta gminy Jaworze Anna
Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta gminy Porąbka Bogusław Wawak oraz naczelnik wydziału zarządzania
kryzysowego powiatu bielskiego Marek Rączka.
Zebrani przed przystąpieniem do obrad uczcili chwilą
ciszy pamięć druhów OSP z terenu całego powiatu bielskiego, którzy zmarli w okresie 5 lat minionej kadencji.
W dalszej części spotkania jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, jednogłośnie też wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu ponownie został
Stanisław Nycz.
Podczas zjazdu hymn zagrała Orkiestra Dęta OSP
Mazańcowice pod kierunkiem Mieczysława Orlickiego. (UGJ)

py społecznej, m.in. programy Senior Plus, aktywizujące
społecznie osoby w starszym
wieku. (Łu)

Foto: Mat. Organizatora

Władze powiatu chcą poznać opinie
mieszkańców o działalności starostwa
i pracy urzędu. Pytają też o oczekiwania
ludzi i rady, co poprawić.
Anonimową ankietę Powiat Bielski
skierował do osób, które korzystały ostatnio z usług bielskiego starostwa. Zawiera
ona tylko kilka pytań. – Czekamy m.in.
na opinie dotyczące rozwiązań wprowadzonych w obsłudze mieszkańców
w urzędzie z powodu pandemii Covid-19
– mówi Iwona Jeżewska, odpowiedzialna
za zarządzanie jakością i bezpieczeństwo
informacji w bielskim starostwie.
Oprócz pytań o ewentualne trudności
podczas załatwiania sprawy, dostępność
druków i formularzy czy o pracę urzędnika, który nas obsługiwał, są również pytania otwarte. Można podzielić się więc
swoimi spostrzeżeniami, a także radami
dotyczącymi obsługi.
Ankieta została udostępniona na stronie internetowej powiatu, w zakładce
„Obsługa mieszkańców/Ankiety”. Ale

Ale nam zależy, aby system sprawiedliwie rozdzielał zobowiązania, przede wszystkim tak, żeby
chronić najsłabszych. Dlatego zareagowaliśmy od razu, gdy tylko
pojawiło się zamieszanie z wysokością wypłat dla części emerytów
i wprowadziliśmy poprawki.
To nie przekreśla programu i jego
wpływu na nasze życie. Przypomnę, że w skali całego kraju od
Polaków pobierzemy o 18 mld
zł mniej podatków, zostawiając
te pieniądze w ich kieszeniach.
Już wraz z pierwszą w tym roku
wypłatą świadczeń zdecydowana
większość emerytów i rencistów
dostrzegła na swoich kontach te
korzystne zmiany. Za kilka miesięcy kolejne grupy również odczują
korzyści.

Tytuł nawiązuje do sportowej wystawy, która
w lutym zaprezentowana zostanie na terenie przestrzeni twórczej BeskidartS w Szczyrku.
– To największa w Polsce kolekcja metalowych
znaczków z Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które dostają na pamiątkę sportowcy. Oczywiście
wszystkie mają charakterystyczne pięć kółek olimpijskich – wyjaśniają przedstawiciele Beskidzkiej
Rady Olimpijskiej, która nietypowe przedsięwzięcie
zorganizuje przy udziale Miasta Szczyrk.
Termin wystawy „Od Chamonix do Pekinu”,
obejmujący sportowe wydarzenia w zimowej odsłonie począwszy od olimpiady we Francji z 1924 roku,
nie jest przypadkowy. Oglądanie bogatej kolekcji,
dodajmy – nieodpłatnie, możliwe będzie w dniach
od 4 do 12 lutego br., w godzinach 12-17. W tym
właśnie czasie będą odbywały się Zimowe Igrzyska
Olimpijskie w Pekinie, podczas których nie zabraknie sportowców z naszego regionu. Za miejsce wystawy przyjęto przestrzeń twórczą BeskidartS przy
ulicy Myśliwskiej w Szczyrku, a honorowego patronatu wydarzeniu udzielił prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. (M)
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Budżet jednogłośnie

Wyjątkowo jednomyślni byli radni powiatu bielskiego głosując nad budżetem na 2022 r. Choć mają świadomość, że nie będzie to łatwy okres.

Sesję budżetową przeprowadzono jeszcze w grudniu, za uchwałą zagłosowało
wszystkich obecnych na sali
28 radnych. – Wszyscy mamy
świadomość, że ten rok nie
będzie należał do łatwych –
mówił starosta bielski Andrzej Płonka. To kolejny rok
funkcjonowania w pandemii,
do związanych z tym utrudnień doszły ostatnio inflacja,
przede wszystkim drastyczne
podwyżki prądu i gazu, przy
jednoczesnym zmniejszeniu
własnych dochodów budżetowych. Z tych przyczyn wpływy do budżetu w stosunku do
poprzedniego roku zmniejszą
się aż o 4 mln zł.
Po stronie dochodów budżet
na 2022 r. sięga 151 mln zł, zaś
po stronie wydatków 171 mln
zł. Aby pokryć niedobór, Powiat zaplanował zaciągnąć kredyt. Starosta Andrzej Płonka

przypomniał, że podobnie było
w ostatnich latach. Początkowo zakładano uruchomienie
kredytu, ale tak gospodarowano finansami w ciągu roku,
że ostatecznie nie było to konieczne.
Mieszkańców ucieszyć
może fakt, że na inwestycje
w nowym roku zaplanowano
prawie 63 mln zł. Nie jest to
ostateczna kwota, ponieważ
pracownicy starostwa zabiegają o kolejne pieniądze ze
źródeł zewnętrznych. Jak wyjaśnia starosta, to efekt strategii inwestycyjnej, budowanej
w powiecie od lat. – Istotne
jest, że stać nas na dołożenie
części własnej do kolejnych
projektów, na jakie można pozyskać tego rodzaju dofinansowanie – mówi.
Najwięcej Powiat przeznaczy na komunikację i transport,
co oznacza przeprowadzenie

kolejnych działań na powiatowych drogach. Zostały już
rozstrzygnięte przetargi na
modernizacje dróg: Dolnej
w Starej Wsi i Dankowicach
oraz Rudzickiej w Rudzicy.
Prace wkrótce ruszą. Starosta liczy również na pozyskanie dodatkowych środków na
przebudowę ul. Oświęcimskiej
w Dankowicach oraz Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach, które znalazły się
wysoko na listach przedsięwzięć do sfinansowania z funduszy zewnętrznych.
– Nie odpuszczamy budowy mostu nad Sołą w Porąbce,
który przy pierwszym podejściu okazał się droższy niż zakładaliśmy – zapowiada też
starosta. Kolejnym zadaniem
będzie modernizacja ul. Bielskiej w gminie Wilkowice od
Mesznej w stronę nowego ronda na granicy z Buczkowicami.

M.in. pojawi się tam ścieżka
rowerowa. Co ważne, ustalono,
że w czasie modernizacji dróg
należy jeszcze bardziej zadbać
o bezpieczeństwo, dlatego powstawać będą tzw. wyniesione
przejścia dla pieszych, wymuszające na kierowcach zdjęcie
nogi z gazu, a także dodatkowe doświetlenie.
Z inwestycji w innych
dziedzinach warto wymienić
rozpoczęcie budowy wyczekiwanej sali gimnastycznej przy
czechowickiej „resortówce”,
szkole przy ul. Traugutta. –
Od dwóch lat nie udaje nam
się pozyskać środków na ten
cel, ale nadal będziemy o to
zabiegali. Jesteśmy zarazem
zdecydowani, by sfinansować
to przedsięwzięcie nawet wyłącznie z własnych pieniędzy.
Taki obiekt w tym miejscu
jest koniecznością – mówi
starosta. (MF)

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Przed nami kolejny trudny rok.
Przyczyny znamy wszyscy, a więc
dalszy ciąg pandemii Covid-19 i
wysoka inflacja, z czym wiążą się
także wysokie ceny prądu oraz
gazu. Z naszych ustaleń wynika,
że tylko za gaz w obiektach naszych jednostek będziemy płacić
trzy razy więcej niż obecnie. Do
tego należy doliczyć niższe docho-

dy własne, wynikające ze zmian
podatkowych Polskiego Ładu, a
także obniżenie subwencji oświatowej.
Co niemniej ważne w tej układance, jaką każdy samorząd
musi przygotować wraz z budżetem, jest całkowita niepewność i
nieznajomość tego, co nas czeka
w najbliższym okresie. Sytuacja,
nie tylko w Polsce przecież, ale
globalnie, cały czas ma dużą dynamikę, szybko mogą więc pojawić
się kolejne problemy.
Ale nie można rozkładać rąk z rezygnacją, trzeba myśleć o przyszłości naszego regionu i nad nią
ciężko pracować. Choć więc zagrożeń pojawia się bardzo wiele, jak
chyba nigdy dotąd, to nasz plan
działań przewiduje, że będzie
to kolejny rok rozwoju powiatu
bielskiego. Mam więc nadzieję,
że rok 2022 choć trudny, to jednak
będzie ostatecznie bardzo dobry.

Postępują prace na drogach
Niedawno droga w Buczkowicach przeszła pod nadzór Powiatu Bielskiego, który
od razu zaplanował jej modernizację. Chodzi o odcinek
od nowego ronda do granicy
z Meszną, łącznie to ok. 900
m. Inwestycja zakłada m.in.
budowę ścieżki rowerowej
i chodnika na całej długości
po prawej stronie drogi jadąc z Bielska-Białej. Będzie
to kontynuacja trasy, która
obecnie kończy się na granicy Mesznej. Drogowcy przebudują ponadto sieć gazową,
wymienią nawierzchnię jezdni,
pojawi się także nowe oświetlenie.

Zdjęcia: Mat. Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

Rusza rozbudowa ul. Bielskiej w gminie Buczkowice,
z kolei w gminie Jasienica zakończyła się modernizacja innej ważnej drogi.

Przy drodze powiatowej w Buczkowicach powstanie ścieżka dla rowerów.
Andrzej Płonka, starosta
bielski, dodaje, że w kolejnych
etapach ma powstać ścieżka
rowerowa aż do Szczyrku,

Przebudowana droga z Mazańcowic do Międzyrzecza Dolnego zyskała
szerokie i bezpieczne pobocza, oddzielone od jezdni dobrze widocznymi
separatorami.

www.gazetabeskidzka.pl

a docelowo, z drugiej strony,
łączyć się będzie z istniejącym
rowerowym traktem na granicy z Bielskiem. – Wprawdzie
za nowym rondem w Buczkowicach droga znowu jest
wojewódzka, ale chcemy wybudować całe rowerowe połączenie ze Szczyrkiem przy
wsparciu gminy Buczkowice.
Mamy bowiem na względzie
głównie kwestie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych,
których na tej trasie pojawia
się coraz więcej – mówi starosta. Roboty na ul. Bielskiej
potrwają do końca sierpnia,
będą kosztować blisko 3,8 mln
zł. Prace finansują po połowie

samorządy: powiatu i gminy Buczkowice.
Już w styczniu zakończono przebudowę innej ważnej

drogi powiatowej, łączącej
Mazańcowice z Międzyrzeczem Dolnym w gminie Jasienica. To jedna z największych
inwestycji w powiecie, która
objęła odcinek o długości prawie 2,5 km. W porównaniu ze
starą ta jest szersza, równa, ma
wydzielone pobocze dla pieszych, znacznie poprawiające
bezpieczeństwo. Podczas prac
droga została wzmocniona
i poszerzona do 6,5 m.
Drogowcy przebudowali
także zjazdy i skrzyżowania.
Co ważne, powstało nowe
odwodnienie wraz z kanałem deszczowym w rejonie
ronda w Mazańcowicach,
dzięki czemu spływająca
z góry woda będzie szybko
i bezpiecznie odprowadzana
z jezdni wprost do rzeki. Pojawiło się oznakowanie poziome, zamontowano bariery

Nowy przepust na ul. Strumieńskiej zlikwiduje zagrożenie zalewania sąsiednich posesji podczas większych ulew.

energochłonne, a wzdłuż poszerzonego pobocza – separatory ruchu.
Jak mówi starosta bielski
Andrzej Płonka, modernizacja tej drogi powiatowej była
od dawna oczekiwana przez
mieszkańców. – Z jednej
strony ułatwi dojazd do zlokalizowanej w sąsiedztwie
strefy ekonomicznej, ważnego przedsięwzięcia gminy
Jasienica, z drugiej umożliwi
przejazd w razie wypadku na
pobliskiej międzynarodowej
trasie, drodze ekspresowej
S52 z Bielska do Cieszyna –
wyjaśnia i dodaje, że na przebudowę tej drogi pozyskano
pieniądze jeszcze z kończącej się edycji środków unijnych. Łącznie modernizacja
kosztowała ok. 8,5 mln zł,
z czego ponad połowę starosta Andrzej Płonka pozyskał
jako dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, a na resztę
solidarnie złożyły się Powiat
Bielski i Gmina Jasienica.
To nie koniec prac drogowych w tej części regionu. Jesienią zeszłego roku
w pobliżu ruszyła przebudowa drogi powiatowej Rudzica
– Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne. Z kolei jeszcze w ub.roku zakończyła się
przebudowa przepustu na innej ważnej drodze – ul. Strumieńskiej. (MF)
styczeń 2022
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Zwycięstwo w Bewelanie
Ograniczenia w pracy Zarządu
Regionu Podbeskidzie
W związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność” od 24 stycznia prowadzi swoją
działalność w trybie hybrydowym – głównie za
pośrednictwem telefonów i e-maili (patrz rubryka
„Skontaktuj się z nami” na sąsiedniej stronie).
Dotyczy to wszystkich Oddziałów wchodzących w obszar Regionu Podbeskidzie NSZZ

„Solidarność”, jak również siedziby Zarządu
Regionu w Bielsku-Białej.
Wszelka pomoc prawna i księgowa będzie
udzielana na bieżąco drogą telefoniczną i e-mailową.
W wyjątkowych przypadkach, prosimy
o kontakt telefoniczny w celu umówienia się
na spotkanie.

Nominalnie rośnie, realnie spada…

Płaca minimalna w 2022 roku
3010 zł brutto – tyle od stycznia 2022 roku
wynosi płaca minimalna. To o 210 zł więcej niż
w 2021 r. Z kolei minimalna stawka godzinowa
wzrosła do 19,70 zł brutto. Niestety, kwoty te
wyglądają dobrze tylko na papierze, bo w rzeczywistości ponad 2 mln Polaków zarabiających na poziomie płacy minimalnej zubożeje.
Wszystko za sprawą rosnącej inflacji.
Jak poinformował GUS, na koniec 2021
roku inflacja poszybowała do poziomu 8,6
proc. Natomiast płaca minimalna wzrośnie
o 7,5 proc., czyli poniżej poziomu inflacji.
– Inflacja pozbawia nasze pieniądze realnej
wartości. Jej skutki odczuwamy wszyscy, ale
w niejednakowym stopniu. Dla gorzej zarabiających, w tym otrzymujących płacę minimalną, wzrost cen jest bardziej dotkliwy,
gdyż ogranicza ich możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb. Im ktoś uboższy, tym
większą część swoich dochodów przeznacza

na żywność i rachunki – mówi dr Jan Czarzasty, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
Podczas negocjacji płacy minimalnej na 2022
rok przedstawiciele organizacji związkowych
alarmowali, że prognozowana wówczas inflacja
na poziomie 3,3 proc. jest nierealna do osiągnięcia. Już wówczas ekonomiści wskazywali, że
wzrost cen będzie wyższy. Dzisiaj, gdy inflacja
jest ponad dwa razy większa od prognozowanej,
mówi się o konieczności dwukrotnego podniesienia płacy minimalnej w przyszłym roku. Miałoby to nastąpić nie tylko w styczniu, ale także
w lipcu. – Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiliby
się z pewnością pracodawcy, borykający się ze
wzrostem kosztów będących przede wszystkim
wynikiem szybujących cen energii. Oczywiście,
rząd mógłby to zrobić jednostronną decyzją, ale
tego także bym się nie spodziewał – podkreśla
dr Czarzasty.
Źródło: tysol.pl

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

JÓZEF TRYBAŁA
(1950-2021)
Zza oceanu dotarła do nas
smutna wiadomość o śmierci

JERZY GIBAS (1946-2021)
Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że

Józefa Trybały. Odszedł od nas
19 grudnia 2021 roku w Nowym Jorku, po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 71 lat.
Józef Trybała urodził się
w 1950 r. w Bielsku-Białej
Hałcnowie. W latach 198081 był przewodniczącym
„Solidarności” w Bielskiej
Fabryce Wyrobów Śrubowych „Bispol”, a na regionalnym zjeździe podbeskidzkiej
„Solidarności” w czerwcu
1981 roku został wybrany
członkiem Zarządu Regionu, kierującym pracami Sek-

cji Współpracy z Komisjami
Zakładowymi. W listopadzie
tego samego roku został sekretarzem ZR.
Przez komunistów uznawany był za jednego z najbardziej radykalnych działaczy
związkowych i dlatego został internowany w nocy
z 12 na 13 grudnia 1981
roku. W ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju
i Nowym Łupkowie siedział do 29 kwietnia 1982 r.
W 1983 r. wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych.

22 grudnia 2021 roku zmarł
w Bielsku-Białej nasz kolega
Jerzy Gibas. Miał 75 lat.
Jerzy Gibas urodził się
w 1946 r. w Koconiu na
Żywiecczyźnie. W latach
1980-81 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Bielska
Dzianina”, a w czasie podbeskidzkiego strajku generalnego kierował działalnością
zakładowego komitetu straj-

kowego. W stanie wojennym za swą działalność był
inwigilowany przez SB. Na
przełomie 1988 i 1989 r. był
inicjatorem reaktywowania
„Solidarności” w „Bielskiej
Dzianinie”, a później jej wieloletnim przewodniczącym.
Był także aktywny w pracach
Regionalnej Sekcji Przemysłu Lekkiego NSZZ „Solidarność”.
Wieczne odpoczywanie
racz im dać Panie…

Zdjęcie: Archiwum Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „S”

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Świetlica ZPW „Bewelana” była centralą podbeskidzkiego strajku generalnego w styczniu i lutym 1981 roku.
Czterdzieści jeden lat temu, rankiem 6 lutego
1981 roku, podpisaniem porozumienia w świetlicy bielskiej „Bewelany” zakończył się strajk
generalny podbeskidzkiej „Solidarności”. Protest ten trwał długie dziesięć dni, a swym zasięgiem objął niemal całe województwo bielskie.
Szacuje się, że w kulminacyjnym momencie
strajkowało ponad 400 zakładów pracy i instytucji – łącznie blisko 200 tysięcy ludzi! Wielu
z nich do dziś pamięta tamte dni…
Podbeskidzki strajk był pierwszym w skali całej
Polski protestem o charakterze czysto politycznym,
gdyż skierowanym przeciwko nadużyciom i pospolitym przestępstwom ludzi z ówczesnego aparatu władzy, funkcjonariuszy komitetów miejskiego
i wojewódzkiego PZPR, a nawet zwierzchników
milicji i służby bezpieczeństwa. – W tamtych czasach wszyscy w Polsce wiedzieli, że władza oszukuje i kradnie. Każdy o tym mówił, ale sztuką było
to udowodnić. Nam się to udało – wspominał po
latach tamten czas Patrycjusz Kosmowski, ówczesny przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.
Przypomnijmy pokrótce chronologię tamtych
zdarzeń. Zarzuty związkowców, podniesione po
raz pierwszy pod koniec listopada 1980 roku –
a więc już niespełna trzy miesiące po powstaniu
„Solidarności” – dotyczyły między innymi czerpania korzyści materialnych z racji zajmowanych
stanowisk, nieprawidłowości przy przydziale lub
sprzedaży mieszkań i budynków, oszustw podatkowych oraz nieprawidłowości w rozdziale
talonów samochodowych i parceli budowlanych.
W połowie stycznia 1981 roku specjalna komisja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej w blisko 150-stronicowym raporcie
potwierdziła znakomitą większość zarzutów
i wystąpiła z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej osób, „które działając
w administracji państwowej szczebla wojewódzkiego i podstawowego dopuściły się rażących
niedociągnięć wykazanych w sprawozdaniu”.
Nic takiego się jednak nie stało. Nie pomogły
monity słane przez podbeskidzką „Solidarność”
do Warszawy, na nic zdały się prośby i groźby. W poniedziałek 26 stycznia 1981 roku doszło w Bielsku-Białej do dwugodzinnego strajku
ostrzegawczego, a, gdy i on nie przyniósł spodziewanego efektu, następnego dnia rozpoczął się
bezterminowy strajk okupacyjny, który z każdym
dniem obejmował coraz to nowe zakłady pracy.
Strajkową centralą była świetlica Zakładów
Przemysłu Wełnianego „Bewelana” w Bielsku-Białej Mikuszowicach. Tam ulokował się
kierowany przez Patrycjusza Kosmowskiego
107-osobowy Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentujący załogi wytypowanych zakładów pracy z Bielska-Białej, Żywca, Skoczowa,
Kęt, Andrychowa i Oświęcimia.
Centralne władze partyjne długo nie chciały dopuścić do podpisania porozumienia, oba-

wiając się, że spełnienie żądań strajkujących,
a więc odsunięcie od władzy skompromitowanego układu z komitetów, będzie zachętą do inicjowania podobnych działań w innych regionach
kraju. Lech Wałęsa, który początkowo także był
przeciwny podbeskidzkiemu strajkowi, w końcu przyjechał do Bielska-Białej. Nie ukrywał,
że chciał wygasić strajk, ale widząc determinację całego regionu poparł postulaty i wraz ze
strajkującymi w „Bewelanie” czekał na wynik
negocjacji prowadzonych przez komisję rządową oraz MKS.
Rozmowy raz po raz były zrywane. Sytuacja
stawała się coraz bardziej dramatyczna. Rosło
napięcie, związkowcy zaczęli obawiać się rozwiązania siłowego. Zapalną sytuację rozwiązała misja mediacyjna, której na prośbę Lecha
Wałęsy podjął się sekretarz Episkopatu Polski
biskup Bronisław Dąbrowski. W nocy z 5 na 6
lutego przyjechał do Bielska-Białej z propozycją
rozwiązania, które oznaczając pełne zwycięstwo
„Solidarności” pozwalało także władzy wyjść
z twarzą z tego konfliktu. Pomysł był prosty:
dzięki poręce Kościoła związkowcy kończą protest, a dopiero wówczas premier „dobrowolnie”
odwołuje skompromitowanych urzędników.
Rozmowy zakończyły się nad ranem w piątek
6 lutego 1981 roku – podpisano porozumienie,
które kończyło strajk i faktycznie doprowadziło do
odwołania szeregu urzędników partyjnych i administracyjnych. Po zakończeniu strajku w „Bewelanie” odprawiona została dziękczynna msza święta.
Jeszcze tego samego dnia premier przyjął rezygnację wojewody bielskiego Józefa Łabudka
oraz wicewojewodów Antoniego Kobieli i Antoniego Urbańca. Wkrótce stracili także stanowiska
prezydent Bielska-Białej Marian Kałoń oraz wielu urzędników w administracji wojewódzkiej oraz
miejskiej. Dyrektorem naczelnym FSM przestał
być Ryszard Dziopak. Odwołano także naczelników gmin: Istebna, Jeleśnia, Przeciszów, Rajcza,
Ujsoły. Zmiana nastąpiła także w wojewódzkiej
i miejskiej organizacji PZPR. Do odpowiedzialności karnej został także później pociągnięty były
komendant wojewódzki MO płk Ryszard Witek.
Strajk na Podbeskidziu pokazał siłę Związku oraz determinację społeczeństwa z uporem
domagającego się respektowania prawa także
od przedstawicieli władzy, a zwłaszcza nomenklatury partyjnej. Podpisanie porozumienia było
wielkim sukcesem strajkujących, było zwycięstwem prawdy i sprawiedliwości.
Niedługo później nadszedł jednak czarny
dzień 13 grudnia, gdy – wydawało się – znowu
zatriumfowało kłamstwo, niesprawiedliwość i pogarda dla człowieka. Nadszedł czas brutalnego
odwetu komunistów. Jednak w latach stanu wojennego pamięć strajkowego zwycięstwa z 1981
roku dała podbeskidzkiej „Solidarności” siłę do
prowadzenia trudnej działalności podziemnej i do
wytrwania, mimo szykan i represji…
Artur Kasprzykowski

Klimat, oświata, covid, granice…

Zadania i wyzwania „Solidarności” w 2022 roku
Emerytury stażowe, najbliższy Krajowy
Zjazd Delegatów, negocjacje oświatowej
„Solidarności”, porozumienie z Orlenem,
Lotosem i PGNiG, budowa muru na granicy z Białorusią, protesty w PGE, ustawa
o testowaniu pracowników oraz problemy
„Solidarności” w EKZZ – to główne tematy pierwszego w tym roku spotkania przewodniczących sekretariatów branżowych
i zarządów regionów z Prezydium Komisji
Krajowej, jakie odbyło się 13 stycznia.
Spotkanie trwało blisko pięć godzin. Odbyło
się w formule online i dotyczyło głównie omówienia najważniejszych wydarzeń, w których
uczestniczy Związek.

Emerytury stażowe
– Odbyło się pierwsze czytanie i głosowanie
projektu, pod którym zebraliśmy ponad pół miliona podpisów – informował przewodniczący
Komisji Krajowej Piotr Duda. – Dowiedzieliśmy
się zaledwie trzy dni przed pierwszym czytaniem, stąd nie było czasu nawet na jakąś pikietę
czy większą obecność.
Przewodniczący wyraził przekonanie, że do
czasu pierwszego czytania projektu prezydenckiego, który również trafił do Sejmu, nie ma co
liczyć, aby projekt Solidarności trafił do drugiego czytania.
O różnicach obu projektów mówił członek
prezydium Henryk Nakonieczny, który uznał,
że projekt ten miał być rozpatrywany już na
obecnym posiedzeniu, jednak prawdopodobnie
z powodu zawirowań z Polskim Ładem został
przeniesiony. – Jest dość odległy od naszych rozwiązań. Przewiduje m.in., że wiekiem uprawniającym do świadczenia będzie dla kobiety 39 lat,
a dla mężczyzn 44 lata okresów składkowych
i nieskładkowych – informował Nakonieczny.
W jego ocenie Komisja sejmowa będzie czekała do rozstrzygnięć projektu prezydenckiego
i obydwa projekty w pewnym sensie się spotkają
i będą procedowane razem.
Przy tej okazji Piotr Duda zaapelował do liderów z regionów i branż, aby zadawali pytania, dlaczego OPZZ i Forum ZZ nie popierały
zbierania podpisów.

Impas w negocjacjach z MEN-em
Trwają negocjacje prowadzone przez Krajową Sekcję Oświaty w sprawie realizacji
porozumienia z 9 kwietnia 2019 r. Głównie
dotyczą punktu 6 o nowym systemie wynagrodzeń. W listopadzie ubiegłego roku odbyło się
pierwsze spotkanie u Prezydenta z jego udziałem, z udziałem premiera oraz m.in. ministra
edukacji i minister Bogny Janke, która wraz
z przedstawicielem KK Bogdanem Kubiakiem
jest obserwatorem toczących się rozmów. Powołane zostały zespoły, które w Kancelarii Prezydenta odbyły następnie już pięć spotkań.
Relacjonując przebieg rokowań Ryszard Proksa, szef Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”, mówił, że głównym problemem do
rozwiązania jest kwestia powiązania podwyżek
dla nauczycieli z podniesieniem o cztery godziny pensum oraz rozwiązania w ramach tzw.
pragmatyki zawodu nauczyciela. – To nie jest
przedmiotem tamtego porozumienia – argumentował Proksa. – Dodanie do pensum 4 godzin da
w efekcie minimum 50 tys. etatów do zwolnienia.
Z kolei Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego, obserwator z ramienia Komisji Krajowej, wskazywał, że propozycje strony rządowej

są rozłożone w czasie, a dla zagrożonych nauczycieli przewiduje się liczne zabezpieczenia i osłony,
włącznie z możliwością wcześniejszej emerytury.
– Życzę każdej ze struktur, aby miały taką
reprezentację w negocjacjach, jak ma oświata.
Jako „Solidarność” otrzymujemy wszelkie wyliczenia, jakie sobie życzymy, ale to prawda,
że warunkiem jest podniesienie pensum o cztery godziny. Nawet rozłożone w czasie. Druga
sprawa to podwyżki o kilkanaście do kilkudziesięciu procent od września i procentowe gwarancje wzrostu w odniesieniu do średniej krajowej
w kolejnych latach – relacjonował Kubiak. Jego
zdaniem jest pole do negocjacji. Ale jeśli nie
ma rozmowy o pensum i pragmatyce, to nie ma
praktycznie pola do negocjacji.

Porozumienie z Orlenem,
Lotosem i PGNiG
W grudniu ubiegłego roku została w świetle
kamer podpisana umowa społeczna pomiędzy
Krajowym Sekretariatem Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” i wchodzącymi w jego
skład sekcjami a zarządami Orlenu, Lotosu
i PGNiG. Swój podpis jako patroni porozumienia
złożyli również premier Jacek Sasin i przewodniczący Piotr Duda. To w związku z konsolidacją
tych spółek. O historii tego porozumienia mówił
szef Sekretariatu Mirosław Miara.
– Nasze działania zaczęły się w czerwcu, gdy
Rada Sekretariatu wystąpiła do premiera Jacka
Sasina w sprawie negocjacji paktu społecznego.
Mimo że minister początkowo nie odpowiadał,
dzięki wsparciu Prezydium KK odbyło się spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych
wraz z zarządami tych spółek. W ciągu dwóch
tygodni doszło do spotkania zespołu roboczego
i rozpoczęły się negocjacje. Padły ważne deklaracje, co zostało zapisane i stało się podstawą
przyszłego porozumienia – relacjonował Miara. – Byliśmy jedyną centralą związkową, która
wystąpiła o takie porozumienie.

Mur na granicy
polsko-białoruskiej
– Jako Prezydium zareagowaliśmy na sygnały, że mur na granicy z Białorusią może być budowany z rosyjskiej, a nawet białoruskiej stali
– rozpoczął ten punkt przewodniczący KK. – Po
naszych działaniach, moich pismach i rozmowach, zamówienia skierowano do Węglokoksu, Polimex-Mostostal i Huty Pokój. Udało się
dzięki „Solidarności”.
Piotr Duda przypomniał też o innych inicjatywach, m.in. mszy świętej w bazylice św.
Brygidy w Gdańsku w intencji służb zabezpieczających granicę. – Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi strukturami i reagujemy na
bieżąco, gdy są jakieś potrzeby lub problemy.
Józek Mozolewski [szef Regionu Podlaskiego
– przyp. red.] trzyma rękę na pulsie.

Projekt ustawy o obowiązkowych testach dla pracowników
– Wydaliśmy opinię do poselskiego projektu
ustawy o szczególnych rozwiązaniach, zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii Covid-19,
mimo braku jakiejkolwiek opinii ze struktur!
– informował Henryk Nakonieczny. – Wysłaliśmy w grudniu, potem było przypomnienie, że
oczekujemy na opinię. I nic – zero!!!
Inicjatorem tych rozwiązań są pracodawcy
Lewiatan i FPP. Zdaniem Nakoniecznego to

kontrowersyjne rozwiązanie, jednak nie wolno „Solidarności” uciekać od odpowiedzialności, bo statut nakłada obowiązek wpływania na
bezpieczne warunki pracy. – Wnieśliśmy wiele
uwag, choć patrząc na prace w Sejmie, to trochę
musztarda po obiedzie – ocenił. Uzupełniając
Piotr Duda poinformował, że na forum RDS ta
sprawa też została podniesiona.
Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, uznała
ten projekt za głupi.

Protesty w energetyce
– Mieliśmy rację, że tak się stanie, i tak się
stało – ocenił Dominik Kolorz, przewodniczący
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, kwestie
dotyczące stanu polskiej energetyki. – Ostrzegaliśmy, że jak będziemy przechodzić na energetykę odnawialną, to będzie dramat. Nie ma
jeszcze takich technologii, żeby taka energia
była stabilna i tania.
Odnosząc się do realizacji umowy społecznej dla górnictwa stwierdził, że z „trwogą obserwujemy, jak po szumnym podpisaniu jest
słabo realizowana”. – Miała powstać ustawa
o transformacji energetycznej Śląska. Przygotowaliśmy ją w zeszłym roku, dzisiaj jest styczeń i cisza. A w listopadzie miała być w Sejmie
– mówił przewodniczący.
W kwestii transformacji energetycznej, wymuszanej polityką klimatyczną Komisji Europejskiej, przewodniczący Kolorz widzi istotne
zagrożenie skrócenia okresu dochodzenia do
neutralności klimatycznej nawet do roku 2038,
co w jego ocenie byłoby dramatem. – Dzisiaj
wysłaliśmy do premiera Sasina stanowisko, że
jeśli do 21 stycznia nie rozpoczną się rozmowy
i nie otrzymamy wniosku notyfikacyjnego dla
KE, to w Polsce może zabraknąć prądu i ciepła.
Tam nie mogą pojawić się inne zapisy niż te
w umowie społecznej dla górnictwa. Niestety,
nie chcą nam tego pokazać.
Na pytanie o Turów szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosław
Grzesik wskazał, że dzisiaj to nie tylko atak organów samorządowych, lokalnych, ale też organów europejskich. – Włączyła się gówniarzeria

z organizacji proekologicznych. Chcą skarżyć
polski rząd, że nie wykonuje wyroków trybunałów. A same negocjacje z nowym czeskim rządem rodzą pytanie, czy jest w ogóle szansa na
porozumienie. Jak się poukładamy z Czechami
na poziomie rządowym, będzie OK, a jak nie,
międzynarodowa nagonka będzie trwała – ocenił.
Dominik Kolorz przypomniał, że następny
szczyt klimatyczny ma być już w marcu i że
powinniśmy jako „Solidarność” zorganizować
demonstrację większą niż przed TSUE. – Przeciwko zielonemu komunizmowi. Cały związek
powinien się w to zaangażować, na wypadek,
gdyby rząd wbrew deklaracjom nie zmienił swojej polityki, np. wobec ETS, „Fit for 55”.
– Sprawa jest jasna. O zmianę ETS to „Solidarność” występowała jako pierwsza i jest ona dla
nas bardzo ważna. Ale zanim poznamy decyzje
rządu co do szczytu, musimy wywołać premiera
do tablicy o jasne deklaracje – podkreślił Kolorz.

Powołanie holdingu
spożywczego
Zbigniew Sikorski, szef Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego, omówił kwestie
powołania narodowego holdingu spożywczego.
– Do tej pory byliśmy karmieni informacjami,
że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zażądaliśmy na papierze informacji o umowie społecznej, podobnej jak z „chemią”. Będziemy prosić
o patronowanie temu porozumieniu przewodniczącego KK – mówił Sikorski.
Na koniec przewodniczący Komisji Krajowej omówił relacje z Europejską Konfederacją
Związków Zawodowych, które zaogniły się po
publikacji przez niezależny „Tygodnik Solidarność” wywiadu z Marie Le Pen.
– EKZZ już od dawna przyjmuje stanowiska
sprzeczne ze statutem i postulatami „Solidarności”. Ale stawianie nam zarzutów, że szanujemy gwarantowane konstytucją wolności, w tym
wolność słowa, to grube nieporozumienie – powiedział Piotr Duda. – Przygotowujemy odpowiedź dla przewodniczącego Luci Visentiniego,
ale i tak „Solidarność” nie zmieni swojej działalności i swoich wartości, aby przypodobać się
coraz bardziej lewicowej EKZZ. (ml/tysol)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy
proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub jego terenowymi oddziałami.
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
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl
SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

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

Sportowe plany
żaków, skrzatów i orlików. –
Co cieszy, turniej staje się coraz bardziej popularny, biorą
w nim udział drużyny już nie
tylko z naszej gminy. Liczę,
że w przyszłości ten piłkarski
narybek zasili w całym regionie zespoły seniorskie – mówi
wójt Artur Beniowski, pod którego patronatem rozegrano zawody. Spoza Kaniowa zagrały
drużyny z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Bronowa,
Zabrzega, ale również Kóz
i Milówki. Wśród skrzatów
najlepsi okazali się zawodnicy
UKS Dwójka Kozy, pierwsze

Foto: Mirosław Łukaszuk

Po raz piąty w hali sportowej w Kaniowie rozegrano
turnieje piłkarskie dla najmłodszych zawodników zadedykowane babciom i dziadkom. Od
początku założenie było takie,
aby młodzi piłkarze wystąpili
właśnie przed swoją najwierniejszą publicznością, aktywnie rozpoczynając kolejny rok
sportowej aktywności.
Mariusz Cupriak wraz
z grupą współpracowników
z LKS „Przełom” Kaniów
zaprosił do udziału 13 drużyn, rozgrywających turnieje w kategoriach wiekowych

Foto: Mirosław Łukaszuk

Nowa sala gimnastyczna przy szkole w Janowicach powstanie obok istniejącej.

Boisko klubu w Bestwince.

miejsce zdobyły też miejscowe żaki, a UKS Lisek Milówka
zwyciężył w kategorii orlików.
– Turniej z okazji dnia babci i dziadka to jedno z wielu
organizowanych w ciągu roku
wydarzeń sportowych. Przywiązujemy do sportu i wychowania fizycznego dużą rolę.
I zauważamy efekty tych
działań, bo w zajęciach organizowanych w klubach naszej
gminy trenuje coraz liczniejsza grupa dzieci i młodzieży
– wyjaśnia wójt Artur Beniowski. W treningach klubów sportowych udział bierze
regularnie ok. pół tysiąca dzieciaków. Najliczniejszą grupę
– ok. 350 – stanowią oczywiście piłkarze, ale i piłkarki,
bowiem powstały tu również
kobiece drużyny. Popularne
są także kajak-polo, tenis stołowy i akrobatyka, ale i judo.
Co ważne, oprócz regularnych
treningów kluby sportowe organizują także zajęcia feryjne
i wakacyjne.
Większość z tych przedsięwzięć otrzymuje wsparcie finansowe ze strony gminnego
budżetu. Pieniądze przeznaczane są na same zajęcia, a także
zakup sprzętu sportowego, organizację zawodów, przejazdy
młodych zawodników, utrzymanie obiektów. Wójt Artur
Beniowski szacuje, że rocznie
na działalność sportową Gmina wykłada około pół miliona
złotych. – Nie wliczam do tego
inwestycji w dziedzinie kultury
fizycznej, sportu czy rekreacji.

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Sportowo rozpoczął się rok w gminie Bestwina, gdzie rozegrano piłkarski
turniej z okazji dnia babci i dziadka. Pod tym względem atrakcji
w tym roku nie zabraknie.

W turnieju z okazji dnia babci i dziadka wystąpiło 13 drużyn.
Pod tym względem w ostatnich
latach sporo się działo, w tym
roku również mamy bogate
plany – dodaje.
Największą inwestycją,
i długo oczekiwaną, będzie
rozpoczęcie budowy nowej
sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach. – To najmniejsza szkoła w gminie,
tymczasem właśnie w tej
miejscowości coraz chętniej
osiedlają się młode rodziny.
Nowa sala gimnastyczna znacząco ułatwi prowadzenie zajęć wychowania fizycznego
– wyjaśnia wójt. Na jej budowę pozyskał dofinansowanie
w wysokości 5 mln zł z rządowego programu Polskiego
Ładu, ok. 1 mln zł Gmina będzie musiała dołożyć z własnego budżetu. Na przełomie
lutego i marca zostanie wyłoniony wykonawca, prace
ruszą dwa miesiące później
i potrwają około roku. Przypomnijmy, nowy obiekt powstanie obok dotychczasowej
sali gimnastycznej. W nowym budynku o wymiarach
21 x 32 m będzie zaplecze

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Od wielu lat wspieramy nasze
miejscowe sportowe talenty,
przede wszystkim dzieci i młodzież. Zachęcamy do aktywności
fizycznej, w ten sposób inwestujemy w ich prawidłowy rozwój i
zdrowie – teraz i w dorosłym
życiu, poprzez przyzwyczajenie
z częścią szatniowo-sanitarną, a także przewiązka łącząca go ze szkołą.
Jako drugą znaczącą inwestycję sportową w tym roku
zaplanowano budowę trwałej trybuny przy boisku klubu
w Bestwince. Pod widownią
powstanie zaplecze z szatnia-

ich do regularnego uprawiania
sportu i do ruchu. Widzimy tego
efekty i nie mam na myśli tylko
dobrych wyników sportowych,
ale przede wszystkim masowe
uczestnictwo najmłodszych w
treningach czy innych formach
pozaszkolnych zajęć wychowania
fizycznego.
To cieszy, ale też wymaga od nas
podejmowania równoległych
starań, aby zadbać o odpowiednie warunki do regularnego
uprawiania sportu, a więc przede
wszystkim boiska i sale gimnastyczne. Z roku na rok sytuacja
się pod tym względem poprawia,
modernizujemy istniejące obiekty, budujemy nowe. W tym roku
również planujemy inwestycje w
tej dziedzinie.
mi, sanitariatami, pomieszczeniami na sprzęt. Całość
ma kosztować ok. 1,3 mln zł,
z czego 1 mln zł to zaoszczędzone z ub.roku dofinansowanie z tarcz antykowidowych.
Wykonawca zostanie wyłoniony jeszcze w lutym, następnie
ruszy budowa. (SL, Łu)

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

„Pojemnik czerwony” to
wiersz promujący ekologię.
Najlepiej w Polsce wyrecytowała go Eliza Adamek ze
Szkoły Podstawowej w Kaniowie.

Zmarła Halina Lasota
W sobotę 15 stycznia zmarła Halina Lasota,
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwince.
Wójt Artur Beniowski
i przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik
złożyli kondolencje rodzinie
zmarłej w imieniu całej
styczeń 2022

społeczności samorządowej
gminy Bestwina. – Pozostanie na zawsze w pamięci
mieszkańców, dzięki swojej
wieloletniej pracy społecznej i reprezentowaniu naszej gminy na zewnątrz. Jej
odejście jest dla wszystkich
wielką stratą – mówi Artur
Beniowski. (R)

Konkurs recytatorski zorganizowała Fundacja „Odzyskaj Środowisko” z Kielc. Jej
sztandarowym projektem są
charakterystyczne czerwone
pojemniki, stawiane w miastach całej Polski. Kieleccy
ekolodzy zbierają w ten sposób zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, aby nie trafiał
on na przypadkowe dzikie wysypiska. Sprzęt utylizują w specjalistycznych zakładach.
Aby szerzej wypromować
swoją akcję, w grudniu w trakcie tygodnia bez elektrycznych

śmieci Fundacja ogłosiła konkurs. Jego uczestnicy mieli za
zadanie nagrać własną interpretację wiersza „Pojemnik czerwony”. I właśnie uczennica
klasy 4b Szkoły Podstawowej
w Kaniowie Eliza Adamek zajęła I miejsce spośród uczestników z całej Polski. Jury
zachwyciła jej piękna i bezbłędna recytacja oraz autorska
interpretacja wiersza. Jako wygraną otrzymała 500 zł i nagrody rzeczowe.
W konkursie startowało
jednak więcej uczniów kaniowskiej podstawówki. Anna
Wojewódka z klasy 4a oraz
Lena Januszyk z klasy 4b zdobyły wyróżnienia, zaś pozostali biorący udział w konkursie
czwartoklasiści otrzymali dyplomy oraz nagrody. (RED)

Foto: Mat. UG Bestwina

Poetycki pojemnik

Eliza Adamek z dyplomem za najlepsze wykonanie wiersza w konkursie
recytatorskim.
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uDany rok dla dróg
– Już na początku 2021
r., widząc dobrą sytuację naszych gminnych finansów,
zdecydowaliśmy się zwiększyć pulę środków na remonty dróg gminnych z 1,7 na 2,7
mln zł. Dodatkowo pozyskaliśmy też dofinansowanie na
przebudowy kolejnych dróg,
z których oczywiście również

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

Po wielu latach inwestowania w
drogi dziś już wyraźnie dostrzegamy, jak bardzo poprawił się
ich stan. Większość naszej bardzo
rozległej gminnej sieci ulicznej

skorzystaliśmy – mówi wójt
Janusz Pierzyna.
W grudniu zakończono
modernizację odcinka o długości 940 metrów drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul.
Szkolnej w Jasienicy. Z powodu trudnych warunków technicznych, tj. przebiegającego
w bezpośrednim sąsiedztwie

nie stanowi już zagrożenia dla
pojazdów i pieszych, jest coraz
lepsza, nawierzchnia jest równa,
jezdnie szerokie, z chodnikami czy
poboczami.
A dobre i bezpieczne drogi mają
znaczący wpływ na codzienne
życie mieszkańców, ułatwiają bowiem zarówno dojazd do pracy i
do szkoły, jak i powrót do domu, a
także międzysąsiedzkie kontakty.
Choć nie są jedynym miernikiem,
to jednak sprawiają, że w takiej
miejscowości dobrze się żyje, dobra infrastruktura drogowa sprzyja rozwojowi naszych sołectw.
Toteż przeznaczamy na ten cel
wysokie sumy. Tak było również w
minionym roku i tak zamierzamy
zrobić w tym i kolejnych.

gazociągu, konieczne było
ograniczenie planowanego
zakresu prac. Na pozostałym odcinku o długości 494
metrów sfrezowano starą
nawierzchnię, wzmocniono
i ustabilizowano podbudowę,
na wierzchu położono nową
nakładkę asfaltową. Roboty kosztowały 495 615,28 zł,
z tego 190 212,50 zł wójt pozyskał jako dofinansowanie
Urzędu Marszałkowskiego
z programu „Budowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych”.
Jeszcze w listopadzie zakończyły się z kolei zaplanowane tegoroczne remonty
dróg gminnych, łącznie blisko 6,5 km. Dotyczy to ul.
Polnej w Bielowicku, Bożka
w Bierach, św. Jana Sarkandra w Iłownicy, Kwiatowej, bocznej od Łaziańskiej,
bocznej od Ogrodowej, Stawowej i Cyprysowej w Jasienicy, Borek w Landeku,
Kamieniec w Łazach, Leśnej w Roztropicach, Słonecznej w Świętoszówce,
Olchowej w Wieszczętach,
a także Pogodnej wraz z odnogą, Czechowickiej i Leśnej
w Mazańcowicach, Zalewowej, Dudówka, Jazowej i Na

www.gazetabeskidzka.pl

ul. Sarkandra w Iłownicy,

i ul. Leśna w Roztropicach.

Zdjęcia: Mat. UG Jasienica

W województwie śląskim
gmina Jasienica zajęła 26. miejsce na 167, a 10. wśród gmin
podmiejskich (bez uwzględniania dużych miast). W powiecie
bielskim lepiej zostały ocenione
tylko Kozy. – Cieszy nas wysoka pozycja naszej gminy w tym
rankingu. Ocenia on bowiem
tak naprawdę najważniejszą
rolę samorządu, a więc stworzenie dla mieszkańców odpowiedniej przestrzeni, aby mogli
mieszkać, pracować, zakładać
rodziny, wychowywać dzieci –
wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.
Jak mówi, od wielu lat, wbrew
tendencjom ogólnopolskim, na
terenie gminy Jasienica przybywa mieszkańców. Wśród nich
jest wiele rodzin, które się tutaj
sprowadzają z zewnątrz i osiedlają chcąc związać swoje życie
właśnie z tym miejscem.
Ranking został wykonany
na zlecenie redakcji specjalistycznego Serwisu Samo-

rządowego Polskiej Agencji
Prasowej przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Autor
podkreśla, że wśród wielu
rankingów dotyczących samorządów brakowało właśnie
wykazu podsumowującego
większość najważniejszych
czynników mających wpływ
na życie mieszkańców.
Toteż w tym rankingu
wzięto pod uwagę 50 różnych czynników, wśród nich
wiele, na które wpływ ma
samorząd gminny. Do jego
zadań bowiem należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb
lokalnych społeczności, m.in.
dostęp do opieki zdrowotnej,
tworzenie infrastruktury, np.
wodociągowej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej,
jakość edukacji, ułatwienia
administracyjne, warunki
i możliwości działalności organizacji społecznych.
– Ranking został stworzony
po raz pierwszy, toteż zadanie
dla nas jest takie, aby w kolejnych edycjach zajmować coraz
lepsze pozycje – mówi Janusz
Pierzyna. (UGJ)

Wyremontowane drogi: ul. Borek w Landeku,

Projekty na rozbudowę

Gmina dobra
do życia
Na 2477 gmin w Polsce
w prestiżowym rankingu
Serwisu Samorządowego
PAP Jasienica znalazła się
na 348. miejscu.

Kopcu w Międzyrzeczu Górnym oraz Cegielnianej, Dawnej, Miodowej, Przelotowej
i Zdrojowej w Rudzicy.
Po tych pracach okazało
się, że z zaplanowanych 2,7
mln zł sporo udało się zaoszczędzić. – Postanowiliśmy
wykorzystać w miarę sprzyjającą aurę i zleciliśmy wykonanie prac remontowych na
kolejnych 5 drogach. Wszystkie zostały oddane jeszcze
w grudniu – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. I tak wykonano
ul. Graniczną w Mazańcowicach (koszt ponad 75 tys. zł),
Św. Jana Chrzciciela w Rudzicy (80,4 tys. zł), ul. Zagóra w Grodźcu (87,4 tys. zł),
Św. Jana Sarkandra w Iłownicy (68,3 tys. zł) i Św. Floriana
w Międzyrzeczu Dolnym (257
tys. zł). W tym ostatnim przypadku prace dodatkowo objęły ujednolicenie szerokości do
4,5 m na całej długości drogi.
We wszystkich przypadkach
wzmocniono podbudowę, częściowo utwardzono pobocza
i położono nowe nakładki asfaltowe.
Łącznie więc na drogi wydano 3,524 mln zł, co pozwoliło wyremontować w sumie
9,715 km dróg gminnych. (UGJ)

Zdjęcia: Mat. UG Jasienica

W 2021 r. wyremontowano dużo więcej dróg
gminnych niż zaplanowano.

Projekt rozbudowy szkoły w Wieszczętach, dopasowany do architektury całości obiektu.
Trwają prace projektowe obejmujące
rozbudowę dwóch szkół – w Iłownicy
i Wieszczętach.
Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, to z jednej strony pokłosie reformy
edukacji, wydłużającej o dwa lata naukę w szkołach podstawowych, z drugiej – rozwój sołectw gminy Jasienica.
– Inwestycje te poprawią obecne warunki nauczania, które przyczynią się
do osiągania przez uczniów szkoły
coraz lepszych wyników. Dodatkowe
sale wpłyną również pozytywnie na
warunki pracy kadry pedagogicznej –
mówi Janusz Pierzyna.
Ostatnio zostały opracowane wstępne koncepcje rozbudowy obu placówek o nowe segmenty, obecnie Gmina
zleciła przygotowanie dokładnych projektów. I tak w Iłownicy nowy segment do gmachu głównego zostanie
dobudowany w części południowo-

7

-wschodniej, tam gdzie obecnie mieści się szkolny parking. Będzie miał
osobne wejście, klatkę schodową i korytarze łączące z gmachem głównym
na każdej z dwóch kondygnacji.
Na parterze przewidziano trzy pomieszczenia przedszkolne z dwoma

dostosowanymi dla maluchów toaletami, szatnię, zmywalnię i pomieszczenie socjalne. Z kolei na piętrze będą
trzy sale lekcyjne, w tym dwie z zapleczem, pomieszczenie medyczne i węzeł sanitarny.
Dodatkowy segment dydaktyczny
przewidziano do postawienia również
w Wieszczętach. Zgodnie z przyjętą
koncepcją zostanie dobudowany do
gmachu głównego szkoły w miejscu
obecnego boiska asfaltowego. Nowa
część będzie miała dwie kondygnacje,
obie połączone korytarzami z głównym gmachem, własne wejście, będzie
również winda i klatka schodowa. Zarówno na parterze, jak i piętrze zmieści
się pokój pedagoga, dwie sale dydaktyczne, węzeł sanitarny, również
z toaletami dla osób z niepełnosprawnościami, i pomieszczenia pomocnicze. Będzie jeszcze niewielka piwnica,
w której zaplanowano pomieszczenie
gospodarcze. (UGJ)

Wizualizacja nowego segmentu szkolnego w Iłownicy.
styczeń 2022
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gmina Jaworze

Wraca budżet obywatelski

Pierwszym projektem sfinansowanym z budżetu obywatelskiego w Jaworzu
była budowa placu zabaw obok osiedla przy dawnej Fabryce Mebli Giętych.
dziedzinie. Są ograniczenia,
projekty inwestycyjne można
zgłaszać do wartości 70 tys.
zł, te drugie – do 20 tys. zł.
Tegoroczna kwota jest rekordowa, podczas ostatniej edycji w 2019 r. całość budżetu
obywatelskiego wynosiła 150
tys. zł. – Podwyższamy pulę
budżetu, bo zauważamy duże
zainteresowanie tego rodzaju
inicjatywami – mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.
Jaworze było jedną
z pierwszych gmin, które zde-

Koncert noworoczny

cydowały się wzmacniać inicjatywy samych mieszkańców
w decydowaniu o kształcie
i działalności swych miejscowości. Po raz pierwszy
konkurs na sfinansowanie
pomysłów z budżetu obywatelskiego przeprowadzono
w 2015 r., wtedy pula wynosiła 100 tys. zł, zwyciężył
projekt budowy placu zabaw.
W kolejnych latach za pieniądze z tego źródła odnowiono
zabytkową sikawkę konną,
zorganizowano kino letnie,

piknik sportowy i wydarzenia kulturalne, zakupiono
scenę dla miejscowego teatru
amatorskiego, wybudowano
place zabaw i chodniki przy
ul. Południowej, sfinansowano zakup pieców dla szkoły.
Konkurs przeprowadzano każdego roku, ale w 2020 i 2021
r. zawieszono go ze względu
na niepewną sytuację związaną z pandemią.
Jak podkreśla wójt Radosław Ostałkiewicz, budżet obywatelski stanowi uzupełnienie
wsparcia finansowego, jakie
Gmina Jaworze przeznacza
na pomysły lokalnych stowarzyszeń i organizacji społecznych, poczynając od klubów
sportowych po organizacje
seniorów. W tym roku na ten
cel w budżecie Gminy przeznaczono pół miliona złotych
(w 2021 r. kwota ta wynosiła 392 tys. zł). Stanowi to 1,4
proc. wszystkich tegorocznych
gminnych wydatków, a wraz
z budżetem obywatelskim aż
2 proc. – To dużo biorąc pod
uwagę, jak wiele innych codziennych zadań trzeba sfinansować z gminnej kasy – dodaje
wójt. (Łu)

Radosław
Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:
Wprowadziliśmy kilka lat temu
budżet obywatelski, aby zachęcić mieszkańców do działania
na rzecz własnej społeczności.
Zależało nam, aby w mniejszych
i większych grupach rozejrzeli
się wokół siebie i pomyśleli, co

Chodnik przy ul. Południowej również powstał z inicjatywy mieszkańców
za pieniądze z budżetu obywatelskiego.

Dla wygody widzów

W sobotę 15 stycznia w sali
budynku Pod Harendą w Jaworzu Orkiestra Dęta Glorieta
wystąpiła w koncercie noworocznym.
Glorieta działa od 2003 r.
przy Ośrodku Promocji Gminy
Jaworze, swym wysokim poziomem artystycznym zdołała
zdobyć sobie uznanie w całym
regionie. Zespołem kieruje
Stanisław Sojka, który pełni
również rolę dyrygenta. W repertuarze orkiestra ma najpiękniejsze i najbardziej popularne
piosenki muzyki rozrywkowej
i klasycznej, marsze oraz utwory okolicznościowe. Właśnie
styczeń 2022

wiązankę takich utworów zaprezentowali muzycy podczas
koncertu noworocznego Pod
Harendą. Muzyce zespołu towarzyszył występ wokalistek
– Oleny Słomczyńskiej oraz
Sonii Sojki.
W tym okresie taki występ
Gloriety został zorganizowany
po raz pierwszy. Ze względu
na duże zainteresowanie i entuzjastyczną reakcję publiczności
Glorieta wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze rozważają, czy koncerty noworoczne
nie wpisać na stałe do corocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych miejscowości. (R)

Foto: Mirosław Łukaszuk

Foto: Tomasz Wróbel/Mat. OPGJ

Ok. 420 tys. zł będzie kosztowała rozbudowa parkingu
w Parku Zdrojowym w rejonie amfiteatru i tężni. Ułatwi
on organizację imprez.
Parking powstanie jako
przedłużenie obecnego miejsca postoju na skrzyżowaniu
ul. Wapienickiej i Koralowej. Można tu zostawić ok.
40 samochodów, służy ono
przede wszystkim przyjezdnym widzom amfiteatru czy
kuracjuszy, relaksujących się
spacerem po parku i wokół
tężni. Nowy parking pomieści
znacznie więcej aut, bo ok. 60.
Nie będzie jednak zabetonowany, jak obecny. Gmina
Jaworze stawia bowiem na
bardziej przyjazne zielonemu otoczeniu rozwiązania.
Jak wyjaśnia wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz, głównym materiałem
użytym przy budowie miejsc
postojowych będzie tzw. geokrata. Ażurowa mocna konstrukcja z jednej strony nie
dopuści do rozjechania kołami terenu, z drugiej umożli-

mogą wspólnie zrobić i co im jest
potrzebne. To sposób na sfinansowanie ciekawych i ważnych pomysłów, a jednocześnie nie mniej
ważną integrację mieszkańców.
Od pierwszej edycji było widać, że
właśnie tak to działa. Mieszkańcy
zbierają się wokół istotnych dla
swojego otoczenia spraw i chcą je
rozwiązać, przy tej okazji lepiej
poznają swoich sąsiadów. Temu
celowi zresztą służy również
finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, których też mamy całkiem
sporo. Cieszę się więc, że mimo
trudności, związanych z ciągle
trwającą pandemią, udało nam
się w tym roku zarezerwować pulę
pieniędzy na budżet obywatelski,
a także na inicjatywy lokalnych
stowarzyszeń.

Foto: Mirosław Łukaszuk

O pieniądze będą mogli się
starać mieszkańcy Jaworza
w grupach lub poprzez lokalne organizacje czy stowarzyszenia. Muszą zaprezentować
swoje pomysły, następnie odbędzie się głosowanie. W tym
roku po raz pierwszy mieszkańcy Jaworza oddadzą swój
głos tylko za pośrednictwem
Internetu, ze względu na pandemię zrezygnowano z możliwości osobistego zagłosowania
w Urzędzie Gminy. W ten sposób zostaną wyłonione zwycięskie projekty.
Samo głosowanie potrwa
około dwóch tygodni, rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze
przed świętami wielkanocnymi. Wcześniej, na przełomie
lutego i marca, będzie czas na
składanie propozycji i ich ocenę pod względem formalnym.
Z 250 tys. zł przeznaczonych
na tegoroczny budżet obywatelski, co najmniej 200 tys.
zł zostanie wydane na pomysły inwestycyjne, reszta
– na tzw. projekty miękkie,
a więc przewidujące organizację jakiegoś wydarzenia
czy podniesienie kwalifikacji
w niekoniecznie oczywistej

Foto: Arch.

Po dwuletniej przerwie znów mieszkańcy Jaworza mogą zaproponować działania i inwestycje służące
całej społeczności. Do podziału przeznaczono rekordowe 250 tys. zł.

Nowy parking będzie przedłużeniem istniejącego miejsca postojowego
na skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z Koralową.
wi trawie swobodny rozwój
w kratkach. Dwa rzędy miejsc
postojowych rozdzieli droga
manewrowa, zostanie również przebudowany chodnik
stanowiący dojście do tężni.
Nie zabraknie też zieleńców.
Budowa ruszy, gdy tylko
pojawią się sprzyjające warunki atmosferyczne i potrwa
do końca czerwca. Pochłonie
ok. 420 tys. zł z 2 mln zł, jakie
Jaworze otrzymało w ub.roku
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nowy parking to kolejny
projekt, realizowany w tej
rekreacyjnej i przeznaczonej na organizację imprez
plenerowych części Jaworza. W ub.roku modernizację
przeszedł sam obiekt amfiteatru. – Wykorzystaliśmy
czas, gdy nie dało się ze
względów epidemicznych
organizować imprez. Zresztą
samą modernizację również
przeprowadziliśmy częściowo z pieniędzy, jakie zostały
w naszej kasie z ograniczenia

wydatków na różnego rodzaju
wydarzenia kulturalne i rekreacyjne – wyjaśnia wójt Ostałkiewicz.
Całość kosztowała ok.
pół miliona złotych, z tego
200 tys. zł stanowiło dofinansowanie, jakie w 2021
r. Gmina pozyskała ze specjalnego programu wsparcia
„Śląski Pakiet dla Turystyki” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Przypomnijmy, roboty objęły zadaszenie, kanalizację
deszczową, wymianę instalacji elektrycznej, rozbudowę
garderoby, kulis, magazynu,
przebudowę wejścia i budowę rampy prowadzącej na
scenę. Zamontowano również nowe oświetlenie sceny i wymieniono posadzki,
m.in. położono specjalną
wierzchnią warstwę sceny,
przeznaczoną do wszelkiego
rodzaju tańców.
Jak wyjaśnia wójt, obie inwestycje nie zakończą przebudowy tej części Parku
Zdrojowego. Gmina w przyszłości planuje następne prace, m.in. zmianę konstrukcji,
a także zadaszenie pozostałych sektorów widowni. (Ł)
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Gmina Wilamowice

Inwestycji nie zabraknie
Przyjęty podczas przedświątecznej sesji budżet Gminy Wilamowice na rok 2022 jest ostrożny.
Zaplanowano w nim jednak inwestycje ważne z perspektywy dalszego rozwoju.
w połowie tak pokaźne nakłady finansowe zapewnia subwencja oświatowa, pozostała
suma to środki własne samorządu.
Kwota 26,2 mln zł to z kolei inwestycje, które Gmina
w rozpoczętym roku zamierza realizować. Na różnych
obszarach jest ich sporo,
na czele z zadaniami przez
mieszkańców wyczekiwanymi. Najbardziej kosztowna
będzie modernizacja układu
komunikacyjnego w ramach
rewitalizacji historycznego
centrum Wilamowic, na którą
zabezpieczono 10 mln zł. To
środki, które pozyskane zostały z budżetu państwa. Co

więc istotne, przebudowany
będzie sam rynek, ale dodatkowo też stworzony zostanie
parking na ok. 80 miejsc na
terenie obok szkoły. Na ten
cel wygospodarowano 1,2
mln zł.
W najbliższych miesiącach
przewidziano również kontynuację budowy przedszkola
w Pisarzowicach. To zadanie
wieloletnie i niezwykle ważne w związku z dynamicznym
przyrostem mieszkańców
w tym sołectwie. W 2022 r.
inwestycja ta pochłonie 6,4
mln zł, niemal w całości środków zewnętrznych, bo przy
wkładzie 100 tys. zł z pieniędzy Gminy Wilamowice.

Foto: Mat. UG Wilamowice

W uchwalonym przez
radnych budżecie dochody
Gminy określone zostały na
poziomie 90 mln zł, przy jednoczesnych wydatkach rzędu
przeszło 101 mln zł. Źródło
pokrycia różnicy ok. 11,5
mln zł stanowią zaciągnięte pożyczki i kredyty długoterminowe, niewykorzystane
środki pieniężne na rachunku
bankowym oraz wolne środki.
Tradycyjnie już największą pozycją po stronie wydatków bieżących jest oświata,
która pochłania aż 38 mln
zł gminnego budżetu, przy
czym 24 mln zł to pieniądze
przewidziane na szkoły, a 14
mln zł na przedszkola. Tylko

Projekt rozpoczętej w ub.roku budowy przedszkola w Pisarzowicach.

Gmina czynić będzie zarazem starania, aby rozpocząć
budowę Muzeum Kultury
Wilamowskiej. Z zaplanowanych na ten rok na poziomie 3,8 mln zł wydatków,
560 tys. zł stanowią środki
własne, pozostałą część dofinansowanie zewnętrzne –
z Funduszy Norweskich (2,7
mln zł) oraz dotacji państwowej (480 tys. zł). Inwestycja ta będzie kontynuowana
w przyszłym roku.
Z budżetowych pozycji
wydatkowych uwagę zwraca
także rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Blisko 2,5
mln zł, w tym ok. 30 proc.
środków własnych, to fundusze zapewnione na samą
sieć wraz z przepompownią
ścieków oraz dalsze opracowywanie dokumentacji
projektowej dla Dankowic.
W przypadku tego zadania na
podkreślenie zasługują dalsze
dążenia do poprawy komfortu codziennego życia kolejnych mieszkańców.
Nie sposób pominąć ponadto ważne zadania drogowe, opiewające łącznie
na ok. 5 mln zł. Za szczególnie istotną uznać należy określoną w budżecie na
kwotę 1,4 mln zł przebudo-

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:
Tegoroczny budżet określiłbym
z kilku powodów jako trudny.
Przede wszystkim odczuwalne są
zmniejszone o 5 mln zł dochody z
tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych. Poza tym znacząco wzrastają koszty utrzymania
obiektów komunalnych, co ma
bezpośredni związek z podwyżkami cen gazu o 300 procent oraz
energii elektrycznej o 100 proc.
Z tego względu, dla zachowania
wę ciągu dróg powiatowych
na długości nieco ponad 2,4
km w Dankowicach oraz Starej Wsi.
Mniejsze nakłady z gminnego budżetu dotyczą z kolei
działań takich, jak kompleksowa termomodernizacja
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach
(280 tys. zł) czy wsparcie dla
tworzenia Beskidzkiego Mu-
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równowagi w budżecie, zabezpieczyć musimy dodatkowe
pieniądze rzędu 1,7 mln zł. Przy
niestabilnej i zmiennej sytuacji
nie wiemy też tak naprawdę,
jakie będą ostateczne koszty inwestycji.
W tych niełatwych czasach nie
zamierzamy jednak rezygnować
z dalszego rozwoju gminy, a temu
służyć mają właśnie zaplanowane, a w części rozpoczęte już inwestycje. Dodam, że pozyskaliśmy na
nie znaczne środki zewnętrzne,
odciążając w ten sposób budżet.
Mówimy, co więcej, o zadaniach
tak ważnych, jak choćby budowa
przedszkola czy zmiana układu
komunikacyjnego centralnej
części gminy na bardziej funkcjonalny i bezpieczny.
Mam też nadzieję, że środki na
bieżące utrzymanie – a tu potrzeby są naprawdę bardzo duże
– będziemy mogli pozyskać na
miarę rzeczywistych potrzeb z
innych źródeł finansowania.
zeum Sakralnej Architektury
Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej (60 tys. zł).
Dodajmy, że prócz oświaty i inwestycji na wydatki
Gminy w znacznej mierze
składają się: gospodarka
komunalna wraz z ochroną
środowiska (8 mln zł), administracja (7 mln zł) oraz
utrzymanie ośrodków kultury i bibliotek (6 mln zł). (MA)

Działki i adresy w sieci ROZWIĄZANIA NA CZYSTE POWIETRZE
Jeszcze w grudniu uruchomiony został
System Informacji Przestrzennej dla
Gminy Wilamowice. – To duże ułatwienie zarówno dla naszych mieszkańców,
jak i tych, którzy potencjalnie mogą
być zainteresowani sprowadzeniem się
na teren gminy – wyjaśnia burmistrz
Marian Trela.
Na potrzeby mieszkańców Gmina zamówiła portal mapowy eMapa. Służy on
do prezentacji m.in. lokalizacji inwestycji,
punktów zainteresowania publicznego,
oferty inwestycyjnej czy rejestru zabytków. Daje także możliwość wyszukiwania
działek na podstawie numerów ewidencyjnych, lokalizacji oraz bazy ulic i adresów, której utworzenie jest elementem
składowym portalu. Tak skonstruowana
baza, wraz z dostarczonym modułem Internetowego Menagera Punktów Adresowych (iMPA), wykorzystywana jest do
prowadzenia urzędowej ewidencji adresów.
W związku z koniecznością realizacji przez Gminę zadań wynikających
z Ustawy o Infrastrukturze Informacji
Przestrzennej na publikację danych dla
studium i planów zagospodarowania przestrzennego, system został dodatkowo rozbudowany o moduł iGeoPlan. Umożliwia
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on m.in. publikację wspomnianych dokumentów w łatwo dostępny i wygodny
sposób. Plany oraz studium są o tyle istotne, że określają najważniejsze kierunki
rozwoju Gminy.
Ponadto wdrożony został Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego (iRMK)
jako narzędzie do zarządzania zasobem nieruchomości gminnych, a więc
gruntów, budynków i lokali. Aplikacja
umożliwia zintegrowaną prezentację
nieruchomości na tle popularnych serwisów mapowych, jak Google Maps czy też
usług sieciowych zawierających aktualną treść ewidencji gruntów i budynków
oraz ortofotomapę.
Nowy system i jego poszczególne moduły, niezależnie od korzyści dla
osób szukających konkretnych informacji
odnośnie działek, mienia komunalnego
czy zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, znacznie
usprawnią pracę urzędników. Liczba
wniosków o wydanie wypisu i wyrysu
z MPZP systematycznie rośnie, a tylko
w ub.roku złożono ich blisko 250. Poza
tym do urzędu wpłynęło ok. 500 wniosków o wydanie informacji o terenie.
Dane, o których mowa w kontekście
Gminy Wilamowice, dostępne są pod adresem www.wilamowice.e-mapa.net. (RED)

Gmina Wilamowice kontynuuje wzmożone działania, które
systematycznie poprawiać mają
jakość powietrza.
– Proekologiczne dążenia, na
które zdecydowanie postawiliśmy, z każdym rokiem zyskują
coraz więcej zwolenników –
przyznaje burmistrz Wilamowic
Marian Trela. Potwierdzeniem
tego może być rosnące zainteresowanie wśród mieszkańców
gminy Wilamowice programami
związanymi z wymianą kotłów.
Od 2019 roku w gminie dostępny jest specjalny punkt, w którym można zasięgnąć informacji
dotyczących programu „Czyste
Powietrze”. Wpierw wniosków
złożono w nim 17, ale już w kolejnym roku aż 120, zaś w minionym na modernizację źródła
ogrzewania zdecydowało się
271 mieszkańców.
Również w tym roku można uzyskać dofinansowanie
– nawet na poziomie 90 procent inwestycji. Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków
z uwzględnieniem konkretnych
zasad. W pierwszej kolejno-

ści dotyczy tych gospodarstw,
w których przeciętny dochód na
jednego członka wynosi do 900
zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i do 1260 zł w gospodarstwach jednoosobowych.
Alternatywę do dochodowego kryterium kwalifikowalności stanowi ustalone prawo do
otrzymywania zasiłku stałego,
okresowego, rodzinnego bądź
specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wielkość dofinansowania ustalono na poziomie do 90
proc. kosztów kwalifikowanych,
a maksymalną kwotę dotacji dla
całego przedsięwzięcia określono
na kwotę maksymalnie 69 tys. zł,
przy okresie realizacji do 36 miesięcy.
Założono także dodatkowe
wsparcie dla wnioskodawców
w przygotowaniu, realizacji,
a następnie rozliczeniu inwestycji. – W naszym punkcie można
całkowicie nieodpłatnie uzyskać
wszelkie niezbędne informacje.
Sporo mieszkańców z tego korzysta i cieszymy się, że tak
właśnie jest, bo troska o stan powietrza dotyczy wszystkich bez

wyjątku – mówi burmistrz Wilamowic.
Marian Trela dodaje, że powodzeniem cieszy się również
gminny program wspierający
mieszkańców w modernizacji źródeł ciepła. O dofinansowanie mogą
się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku
mieszkalnego. – Założenie jest takie, aby mało sprawne już piece
węglowe zastępować ekologicznymi gazowymi, które w ograniczaniu niskiej emisji odgrywają
bardzo istotną rolę – zauważa.
Na ten rok Gmina Wilamowice zarezerwowała z własnych
środków 420 tys. zł na 120 zadań związanych z wymianą
kotłów. Maksymalne dofinansowanie wynieść więc może
3,5 tys. zł, ale dopuszczalne
jest połączenie tego programu
z ogólnopolskim „Czyste Powietrze”. I tu skala zainteresowania mieszkańców jest znaczna.
W ub.roku zawarto 121 umów
na dotację wymiany pieca węglowego na gazowy na całkowitą kwotę 382 424,44 zł. (M)
styczeń 2022
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gmina wilkowice

Trasy robią wrażenie
To jeden z etapów realizacji szeroko zakrojonego projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku
Białka w Bystrej”, w którym skupiono się na budowie infrastruktury rekreacyjnej oraz działaniach przyrodniczych, poprawiających nie tylko aspekt wizualny, ale i stan środowiska w tym rejonie gminy.

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Otwarcie na potrzeby mieszkańców i pokazywanie gminy
z jak najlepszej strony to kluczowe cele, które przyświecają
naszym działaniom. Kolejna z
wykonanych inwestycji sprzyjać ma przyjemnemu i bezpiecznemu spędzaniu wolnego czasu. Jestem przekonany,
że swoje zadanie już spełnia i
będzie służyła mieszkańcom
długimi latami, a kolejne inwestycje w tym regionie jeszcze
zwiększą znaczenie już wykonanych prac.
Zawsze powtarzam, że nasza gmina nie jest sypialną
dla Bielska-Białej – to raczej
Bielsko-Biała jest zakładem
pracy dla mieszkańców gminy Wilkowice. Jasne, że wielu
z nas pracuje w największym
mieście w regionie, ale przecież to tutaj, w naszej lokalnej
społeczności funkcjonujemy
na co dzień, tu jest nasze
miejsce do życia, w którym
dzięki rozmaitym potrzebnym inwestycjom na różnych
płaszczyznach czujemy się
komfortowo. O to będziemy
niezmiennie zabiegali.

styczeń 2022

Przebudowana kładka umożliwia przedostatnie się z nowej ścieżki na
drugą stronę rzeki.

zdjęcia: Łu/MaN

Z tutejszych ekosystemów
łęgowych usunięto dzikie wysypiska śmieci, jak również
inwazyjne rośliny obcego pochodzenia, stwarzając atrakcyjne miejsce rekreacji dla
mieszkańców całego regionu.
Początkiem ścieżki jest mostek na granicy miasta Bielska-Białej i Bystrej. Teren
nadbrzeżny potoku Białka zmienił się dzięki tej inwestycji nie
do poznania. Dotychczas wiodła
tędy błotnista, zaniedbana ścieżka rowerowa zarośnięta z obu
stron przez rdestowiec ostrokończysty, niezwykle inwazyjny
i ekspansywny chwast. Obecnie
widok na potok Białki został odsłonięty – także dzięki usunięciu
kilkunastu ton śmieci – i może
cieszyć oko czystością swoich
wód oraz pięknem otaczającej

Bardzo szybko po zakończeniu prac pojawili się pierwsi spacerowicze doceniający przyjazne miejsce.
go przyrody. Wzdłuż nurtu rzeki prowadzi szeroka tłuczniowa
ścieżka. Idąc nią po około 900
metrach po prawej stronie docieramy do miejsca na odpoczynek
w sezonowym Centrum Edukacji Ekologicznej. To teren wielkości ok. 24 arów podzielony na
trzy strefy – edukacyjną, w skład
której wchodzą „klasa w krajobrazie” oraz labirynt, integracyjną z ażurową wiatą i ławkami
parkowymi oraz interaktywną,
obejmującą ślady kreta, dzika, jelenia, gęsi, rysia i ścieżkę sensoryczną. Dzięki temu
jest to miejsce, które dobrze łączy spędzanie czasu w sposób
przyjemny i pożyteczny. Uporządkowano ponadto pobliski
teren, nasadzono krzewy, a w
otoczeniu placu, zamontowano

kilkanaście budek lęgowych dla
pluszcza oraz tabliczek o charakterze edukacyjnym. Koszt tego
zakresu prac to 728 100,00 zł.
Podążając dalej nową ścieżką po ok. 200 metrach pod
wiaduktem drogi ekspresowej
S1 musimy przedostać się na
drugą stronę rzeki, co ułatwi
nam przebudowana kładka dla
pieszych o długości 12 metrów
i szerokości 2,5 m. Mostek
jako element tras powstawał
na przełomie lat 2019-2020
i kosztował 302 538,80 zł.
Kolejny etap naszej wędrówki wiedzie wzdłuż S1
po asfaltowej drodze serwisowej aż do ronda, następnie
wzdłuż ul. Wyzwolenia i dalej
ul. Dworcowej i ul. Do Boru,
w tym przez kładkę nad drogą

S1, ul. Relaksową, aż do istniejącej i urządzonej już ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej
w Lasku Wilkowickim. Daje
to łącznie 3,6 km wygodnej
i malowniczo usytuowanej trasy. W ramach projektu na całej długości trasy w kilkunastu
punktach umieszczone zostały
tablice informacyjne.
Koszt całego zadania
„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” zamknął się
w kwocie 1 080 655,47 zł.
Urząd Gminy pozyskał na
jego realizację 85-procentowe
dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej V. Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.4. Ochrona różnorodności
biologicznej dla poddziałania 5.4.3. Ochrona bioróżnorodności biologicznej – tryb
pozakonkursowy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. (R)

W otoczeniu placu zamontowane zostały dobrze wpisujące się w tutejszy
krajobraz hotele dla owadów.

Labirynt to jeden z najciekawszych elementów terenu sezonowego Centrum
Edukacji Ekologicznej.

Montaż tablic edukacyjnych zapewnia osobom zainteresowanym pogłębienie wiedzy o ciekawostki ze świata fauny i flory.

Centralne miejsce dużego placu przy trasach stanowi ażurowa wiata.

Jedna z zagospodarowanych stref wyposażona została m.in. w „klasę w
krajobrazie”.

Wygodną ścieżkę przemierzać można wzdłuż Białki, której brzegi zostały w ramach inwestycji uprzątnięte.

www.gazetabeskidzka.pl
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Prawie koniec z azbestem

Jeszcze więcej
pracowni

Foto: Arch.

chce pozbyć się materiałów
z azbestem. I oczywiście tylko takich przypadków dotyczy
akcja usuwania tej szkodliwej
substancji. Ale na początku
była to całkiem pokaźna liczba,
bowiem w latach 70. ub.wieku,
dość owocnych dla budownictwa jednorodzinnego w regionie, masowo korzystano z tego
materiału. Azbest używany był
jako doskonała i tania izolacja

w różnego rodzaju materiałach
do wykańczania domów, płytach eternitowych czy dachówkach.
Okazało się jednak, że
jego włókna, przede wszystkim z dość łatwo podatnych
na pęknięcia materiałów, są
bardzo szkodliwe, wywołują
m.in. pylicę azbestową, choroby opłucnej, a także odpowiadają za różnego rodzaju

O ptakach na feriach
Nie będą mogły narzekać na
nudę wszystkie te dzieci, które wezmą udział w wielu ciekawych zajęciach, jakie na
czas zimowych ferii przygotowało dla nich Centrum
Edukacji Ekologicznej w Wiśle. Głównymi ich bohaterami będą ptaki.
Charakter edukacyjny będą
miały zajęcia „Głosy beskidzkich ptaków”, które zaplanowano na 28 stycznia i 25
lutego, w obu terminach z rozpoczęciem o godzinie 10. To
propozycja dla dzieci w wieku powyżej 8 lat, które wezmą
udział w półtoragodzinnych
warsztatach składających się
z dwóch części – prezentacji
multimedialnej połączonej

z odsłuchem głosów różnych
gatunków ptaków oraz rozwijającej umiejętności plastyczne. Poprowadzi je Piotr Dziki
z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Na 4 lutego o godz. 11 wiślańska placówka zaprasza
dzieci przynajmniej 10-letnie
na warsztaty malarskie „Pejzaż zimowy – zima w lesie”.
Pod okiem artystów Moniki
Panek i Jakuba Zdejszy młodzi uczestnicy malować będą
pejzaże na płótnie w oparciu
o własny pomysł.
„Ptasie domki nie tylko
ze słomki” to z kolei zajęcia
kreatywne dla dzieci w wieku szkolnym. 5 i 16 lutego
(godz. 11) poznają tajniki bu-
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dowy karmników i budek dla
ptaków, a następnie same
stworzą karmnik, który zabiorą ze sobą do domu. Te dwa
warsztaty przedzielą cenne
wskazówki odnośnie tego, jak
dokarmiać ptaki zimą, którymi w piątek 11 lutego od godz.
10 podzieli się Piotr Dziki. I w
tym przypadku przewidziano
prezentację multimedialną oraz
część plastyczną.
Chętnych nie zabraknie zapewne również na dwugodzinne warsztaty sitodruku, które
zaplanowane są na 18 lutego
(godz. 11) z myślą o młodych
osobach powyżej 10. roku życia. W programie m.in. własnoręczny wydruk ze wzoru
na koszulce i papierze ptaka
w karmniku.

nowotwory. W całej Europie
ruszyła więc akcja usuwania
materiałów z tą substancją,
praktycznie niezniszczalną
w normalnych domowych
warunkach. W Polsce zaplanowano jej zakończenie na
2032 r., dużym wsparciem
dla gmin są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, dzięki czemu mieszkańcy nie ponoszą kosztów
demontażu i utylizacji.
Są jednak warunki, które muszą spełnić. Usuwanie
materiałów jest bezpłatne, ale
nie można tego przeprowadzić
samodzielnie. Musi to zrobić
wyspecjalizowana firma, która od razu poremontowy materiał wywiezie do utylizacji. Jak
wyjaśnia wójt Bestwiny Artur
Beniowski, procedura wśród
mieszkańców jest już jednak
powszechnie znana, toteż cała
akcja przebiega sprawnie. (Łu)

Cykl feryjnych aktywności
zakończy spotkanie z ornitologiem połączone ze spacerem
wzdłuż Wisły. Zaplanowano je na 27 lutego na godz.
10, a czas trwania to ok. 2,5
godziny. Prócz dużej dawki wiedzy niewątpliwe zainteresowanie wzbudzi krótka
wędrówka, podczas której
przeprowadzona zostanie obserwacja omawianych gatunków ptaków. Co ważne, tu
ograniczeń wiekowych organizator nie wprowadził.
Udział we wszystkich pokrótce opisanych wydarzeniach w Centrum Edukacji
Ekologicznej w Wiśle jest
bezpłatny. Ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc
obowiązują zapisy, a ze
szczegółami zapoznać się
można na stronie internetowej
ośrodka pod adresem www.
cee.wisla.pl. (MA)

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Ostatnich kilkadziesiąt budynków w gminie Bestwina czeka na remont połączony z usunięciem azbestu.
Urząd już przyjmuje zgłoszenia na tegoroczną bezpłatną utylizację. – Liczę, że program usuwania tego
szkodliwego materiału zakończymy w ciągu dwóch lat – mówi wójt Artur Beniowski.
Po raz pierwszy Gmina Bestwina zwróciła się do mieszkańców o zgłaszanie azbestu do
usunięcia w 2005 r. i od tamtej
pory konsekwentnie promuje
tę akcję. Dzięki temu udało się
usunąć materiał z trującą substancją już z kilkuset budynków. – Pozostała tak naprawdę
końcówka, jakieś sześćdziesiąt
budynków. W zdecydowanej
większości to obiekty gospodarcze, a nie mieszkalne. Jeżeli zachowamy dotychczasowe
tempo utylizacji, a więc po około 30 budynków w roku, to do
końca 2023 r. problem obecności azbestu na terenie naszej
gminy powinien zostać całkowicie rozwiązany – wyjaśnia
Artur Beniowski.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, właściciel, który planuje przeprowadzić remont
swojego budynku, najczęściej na początku roku zgłasza
w Urzędzie, że przy tej okazji
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Zielone pracownie na terenie Ziemi Bielskiej powstały już w poprzednich latach, m.in. w szkołach w gminie Bestwina, dobrze służąc uczniom
w ich edukacyjnym rozwoju.
Kolejną odsłonę konkursów umożliwiających
tworzenie tzw. zielonych
pracowni w szkołach w województwie śląskim ogłosił
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Do organów prowadzących placówki oświatowe
w województwie śląskim
skierowany jest konkurs
„Zielona Pracownia’2022”.
Jego celem jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących
utworzenia pracowni na
potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych,
chemiczno-fizycznych czy
geologicznych w klasach
4-8 szkół podstawowych
oraz w szkołach średnich.
Jak informuje Fundusz,
dotacja będzie udzielana
z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości
finansowych do wysokości
80 procent kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem
jednak, że maksymalna
kwota nie może przekroczyć 40 tys. zł.
Drugi z konkursów
„Zielona Pracownia_Projekt’2022” adresowany jest
do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich, ale takich,
które nie posiadają jeszcze
pracowni utworzonych ze

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

środków z WFOŚiGW w Katowicach w latach ubiegłych.
Złożone wnioski podlegać
będą ocenie pod kątem zagospodarowania pracowni, a więc wykorzystania
przestrzeni, funkcjonalności, estetyki, kreatywności,
innowacyjności rozwiązań
oraz różnorodności pomocy
dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. Maksymalna
wysokość nagrody nie może
przekroczyć 20 proc. kosztu
całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł.
I tym razem ogłoszone konkursy mają swoje
nadrzędne założenie podniesienia świadomości ekologicznej uczniów z terenu
województwa śląskiego.
Temu służyć ma uatrakcyjnienie warunków do edukacji
przy finansowym zaangażowaniu WFOŚiGW w Katowicach.
Należy pamiętać o przestrzeganiu terminów zgłoszeń do obu konkursów – 31
stycznia br. w przypadku
„Zielona Pracownia_Projekt’2022” oraz 31 marca
br. dla „Zielona Pracownia’2022”. Szczegółowe
informacje oraz niezbędne
dokumenty dla wnioskodawców dostępne są na stronie
internetowej www.wfosigw.
katowice.pl. (MA)
styczeń 2022
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Czyste powietrze ma znaczenie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs plastyczny na ekologiczny plakat pt. „TAK dla Czystego
Powietrza”. Zainteresowanie inicjatywą wśród dzieci i młodzieży potwierdziło, że zagadnienia związane z ekologią mają swoich licznych odbiorców.

Konkurs plastyczny na ekologiczny plakat pt. „TAK dla Czystego Powietrza” skierowany był do uczniów w różnym wieku, uczęszczających do szkół na terenie województwa śląskiego.
Zainteresowanie w kolejnej edycji przedsięwzięcia było bardzo duże, a ilość 213 łącznie złożonych prac to potwierdza.

Zdjęcia: Mirosław Cichy/Mat. WFOŚiGW w Katowicach

Na kolejną odsłonę konkursu wpłynęło 213 prac, wykonanych przez uczniów
szkół podstawowych, przedszkoli i podopiecznych świetlic środowiskowych
z terenu województwa śląskiego. – To
konkurs, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Promuje proekologiczne postawy i pokazuje
nam, jak oni postrzegają środowisko naturalne – mówi Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Konkurs rozszerzony został w tym
roku o udział dzieci w wieku przedszkolnym, co okazało się trafionym pomysłem,
bo właśnie w tej kategorii złożono najwięcej prac. Łącznie przyznano 30 nagród i wyróżnień w sześciu kategoriach.
Te najważniejsze zdobyli: Józef Jendrysko (6-7 lat, SP nr 1 w Tychach), Vivien
Adamczyk (8-9 lat, SP nr 38 w Bytomiu),
Tatiana Modzelewska (10-11 lat, SP nr 1
w Siewierzu), Laura Paździor (12-13 lat,
SP nr 6 w Pszczynie) i Jakub Gotkowski
(14-15 lat, SP nr 1 w Siewierzu). Warto
dodać, że w najstarszych grupach docenione zostały prace Daiany Didushenko
i Zofii Janik, podopiecznych placówek
z Bielska-Białej, odpowiednio SP nr 9
i LO nr 5.
Zwycięzcom wręczono atrakcyjne
upominki, m.in. drony, hulajnogi i czytniki e-booków oraz zestawy do rysowania i książki. (RED)

Nagrody uczestnicy ekologicznego konkursu odbierali z rąk prezesów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasza Bednarka i
Adama Lewandowskiego oraz przewodniczącej jury Aleksandry Kuszki.

Już trzecią edycję konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży zrealizowano
w gminie Kozy. Jego efektem
jest opracowanie projektów,
które docelowo mogą zostać zrealizowane w tej właśnie miejscowości.
Za najciekawszą spośród 33
zgłoszonych prac uznano tę autorstwa Sylwii Zaczek, Laury
Muchy oraz Oliwii Krzak. Projekt uczennic klasy 7 Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kozach
zakładał utworzenie ścieżki
dydaktycznej w przestrzeni
parku opartej o kody QR –
styczeń 2022

nazwy i opisy drzew, siedlisk
oraz zwierząt występujących
na tym obszarze oraz montaż
„hoteli dla owadów”, rabatek
kwiatowych i ławeczki ekologicznej.
Inną ciekawą i nagrodzoną
drugim miejscem propozycję
przedstawiły uczennice kl. 8
Szkoły Podstawowej nr 2 –
Magdalena Kanik, Katarzyna
Holerek i Dominika Gacek.
Założyły, że za oddanie 10 kg
nakrętek na cele charytatywne mieszkańcy danej posesji
otrzymają zgniatarkę do butelek plastikowych, co miałoby
istotnie zmniejszyć objętość

odpadów. Z kolei Justyna
Sołczykiewicz, Maria Malarz
i Patrycja Skrudlik, podopieczne kl. 3 koziańskiego Liceum
Ogólnokształcącego, stworzyły koncepcję nasadzenia drzew
przez instytucje oświatowe
oraz koziańskie stowarzyszenia wraz z nadaniem im imion
i objęciem patronatu.
Przyznano również wyróżnienia. Nikola Ropska, Lena
Heller i Michał Skrudlik (kl.
8, SP2) zaproponowali wizję
„śpiewających” koszy przy
prawidłowej segregacji, co
miałoby przede wszystkim
dopomóc w kształtowaniu od-

powiednich nawyków wśród
przedszkolaków. Licealne
uczennice Zuzanna Gałuszka
i Zuzanna Kućka przedstawiły zaś pomysł cyklu warsztatów z tematyki „zero waste”
dla młodzieży.
Organizatorzy, a byli nimi
Młodzieżowa Rada Gminy
przy współpracy z Referatem Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kozach, już zapowiedzieli podtrzymanie
cyklicznego charakteru konkursu. – Oryginalnych i wartościowych inicjatyw z myślą
o środowisku jak widać wśród

Foto: Mat. UG w Kozach

Uczniów ciekawe pomysły

Jeden z konkursowych projektów ekologicznych opracowanych przez koziańskich uczniów dotyczył utworzenia ścieżki dydaktycznej w przestrzeni
parku.
młodych osób nie brakuje. Pamiętajmy, że nasze podejście
do ekologii i otoczenia jest wy-

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

razem troski oraz szacunku do
wspólnego dobra – zgodnie
podkreślają. (RA)

www.gazetabeskidzka.pl

