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bezpłatne pismo promocyjne

Życzymy rodzinnych, błogosławionych, spokojnych
i pełnych duchowej radości Świąt Bożego Narodzenia.
Niechaj Dzieciątko Jezus znajdzie godne mieszkanie w naszych sercach
i zostanie przyjęte z wiarą i miłością, a światło gwiazdy betlejemskiej
niech będzie znakiem na szlaku do prawdziwego szczęścia.
W Nowym 2022 Roku życzymy dobrego zdrowia,
powodzenia oraz realizacji wszelkich planów i zamierzeń.
Redakcja Gazety Beskidzkiej
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Ustawa dla strażaków

U strażaków z jednostki OSP w Bujakowie.
Dodatek emerytalny dla strażaków ochotników to nasza
rekompensata jako społeczeństwa dla tych, którzy
w swoim wolnym czasie nieśli pomoc w czasie pożarów
i akcji ratowniczych – mówi
Przemysław Drabek, poseł
Prawa i Sprawiedliwości,
członek Parlamentarnego
Zespołu Strażaków.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
przygotowało projekt Ustawy o ochotniczych strażach
pożarnych. – W czasie moich spotkań z druhami z jednostek OSP w Bielsku-Białej
i całym regionie często miałem okazję poznać ich ciężką

i niebezpieczną służbę, także,
trzeba to podkreślić, pełną poświęcenia – mówi Przemysław
Drabek. Przypomina, że strażacy z OSP to ochotnicy, którzy
poświęcają na udział w akcjach
swój prywatny czas. Co więcej, zanim zostaną strażakami muszą przejść trudny kurs,
a następnie stale podnosić swoje kwalifikacje bojowe. – Dodatkowe wsparcie z pewnością
będzie właściwą formą okazania wdzięczności za lata ich
tak ważnej społecznie służby
– uważa bielski poseł.
Nowa ustawa przewiduje
wypłatę świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co
najmniej 25 lat w przypadku

mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet brali czynny udział
w działaniach ratowniczych lub
akcjach ratowniczych. Świadczenie będzie wypłacane
w wysokości 200 zł miesięcznie
(będzie stale rewaloryzowane)
po osiągnięciu 65. roku życia
w przypadku mężczyzn oraz 60.
roku życia w przypadku kobiet.
Przemysław Drabek podkreśla,
że dotyczy to również ratowników górskich, ochotników z beskidzkiego oddziału GOPR.
Ustawa ma wprowadzić
ponadto legitymacje strażaka
ochotnika, która pozwoli na
korzystanie z różnego rodzaju zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna
druhów, uregulowane będą
też kwestie odszkodowań dla
strażaków OSP i ich rodzin
w przypadku uszczerbku na
zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP podczas
pełnienia działań bojowych.
– Od wielu lat tylko obiecywano podobne wsparcie. Ale to
rząd Prawa i Sprawiedliwości
wprowadza takie przepisy, bo
my dotrzymujemy słowa. Jako
członkowie Parlamentarnego
Zespołu Strażaków dążyliśmy
do jak najszybszego powstania ustawy. Cieszę się, że teraz
wreszcie wejdzie ona w życie –
dodaje Przemysław Drabek. (R)

Wilkowice Wysoko w rankingach SAMORZĄDOWYCH
O dynamicznym rozwoju
Gminy Wilkowice świadczy
nie tylko skala realizowanych
inwestycji. Potwierdzenie
przyniosły także prestiżowe
rankingi samorządowe.

ropejskiej, wydatki na różnych płaszczyznach, w tym
na oświatę, kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego
oraz powietrza czy opiekę
nad dziećmi do 3. roku życia,
udział powierzchni gminy
objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także liczbę
podmiotów gospodarczych.
– To potwierdzenie, że gmina
rozwija się w sposób zrównoważony, a obrany kieru-

nek naszego samorządu jest
właściwy – dodaje wójt gminy Wilkowice.
Mijający rok przyniósł
także inne wyróżnienie.
Gmina Wilkowice znalazła
się na najwyższym miejscu
w skali województwa w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Jednocześnie uzyskała znakomitą dwunastą pozycję
w grupie aż 1533 sklasyfikowanych gmin wiejskich.

W przypadku tego zestawienia oceniono m.in. udział
dochodów własnych, relację
nadwyżki operacyjnej i zobowiązań w odniesieniu do
dochodów ogółem, skalę
wydatków inwestycyjnych
i środków europejskich
w wydatkach ogółem czy
też podatku dochodowego
od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Również ten przywołany
ranking ma swoją wartość, bo

kondycja finansowa oceniona
została już w dobie trwającej
pandemii. – Po raz drugi w województwie śląskim zostaliśmy
docenieni w kompleksowej
ocenie finansów. Chciałbym
podkreślić z dumą i satysfakcją, że jest to zasługa nie tylko
pracowników Urzędu Gminy,
ale wszystkich mieszkańców
naszych sołectw, którzy tworzą
dobrze funkcjonującą społeczność – zauważa Janusz Zemanek. (MAN)
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Nie tak dawno opublikowany został Ranking Gmin
Województwa Śląskiego, którego celem było wyłonienie
i promowanie gmin wyróżniających się pod względem
rozwoju społeczno-gospodar-

czego. Na 126 samorządów
liczących do 20 tys. mieszkańców Gmina Wilkowice zajęła
w nim wysokie trzecie miejsce. – Nie jest to przypadek,
bo osiągnęliśmy bardzo dobry poziom wskaźników, które brano pod uwagę w ocenie
poszczególnych gmin – mówi
wójt Janusz Zemanek.
Sporządzenie rankingu
oparto o szereg kategorii,
jak m.in. dochody własne,
środki pozyskane z Unii Eu-
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Kolejne
wsparcie
rodzin
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla
rodziców dzieci w wieku od
ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Wsparcie to przyznane zostanie niezależnie od
dochodu, podstawą będzie
wniosek złożony po 1 stycznia 2022 roku.
– Zdajemy sobie sprawę, że
zapewnienie właściwej opieki nad maluchem jest kwestią
niezwykle ważną dla rodziców.
Dlatego też wprowadzając kolejną formę wsparcia odpowiadamy na realne potrzeby wielu
rodzin – wyjaśnia Stanisław
Szwed, wiceminister rodziny
i polityki społecznej.
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to jedno z kluczowych
rozwiązań społecznych zaproponowanych w programie Polski Ład. Świadczenie polegać
będzie na dodatkowej dopłacie
do wychowania każdego małego dziecka – drugiego i kolejnego w rodzinie w wieku od
ukończenia 12. do 36. miesiąca życia, w łącznej maksymal-
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nej wysokości 12 tys. złotych
na dziecko. Co istotne, rodzice sami zdecydują o tym, czy
chcą otrzymywać 500 zł przez
okres 24 miesięcy, czy też 1
tys. zł przez rok. Dofinansowanie będzie przysługiwać
ponadto na pierwsze i jedyne
dziecko w rodzinie. Wyniesie
w tym przypadku maksymalnie
400 zł na dziecko przebywające w żłobku, klubie dziecięcym
lub u dziennego opiekuna.
Jak wskazuje wiceminister
Stanisław Szwed, rozwiązanie to oznacza zdecydowaną
poprawę warunków dla rodzin. Szczególnie tych, które
przeznaczą środki na zapewnienie opieki swemu dziecku,
gdy równocześnie rodzice bez
przeszkód będą mogli podjąć
pracę. – Kapitał Opiekuńczy to
instrument wsparcia ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. Będzie także
kolejnym czynnikiem prowa-

dzącym do redukcji ubóstwa
rodzin. Inwestujemy w rodzinę, a przy tym znacząco
wzmacniamy społeczny kapitał ludzki – mówi poseł Prawa
i Sprawiedliwości.
Nowe świadczenie, które
wejdzie w życie od 1 stycznia
2022 r., przysługiwać będzie
bez względu na dochód, niezależnie od stanu cywilnego
rodziców, zarazem zwolnione
zostanie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacją Rodzinnego Kapitału
Opiekuńczego, a więc prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania środków i ich
wypłatą, zajmie się Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
Stosowny wniosek składany będzie wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą
tych samych systemów teleinformatycznych, co w przypadku programów „Dobry start”
i „Rodzina 500+”. (R)

Odszedł społecznik z Jaworza
Zmarł Andrzej Śliwka, społecznik
i samorządowiec z Jaworza. Miał 75 lat.

Urodzony 29 listopada 1946 roku śp.
Andrzej Śliwka był przewodniczącym Rady
Gminy Jaworze dwóch kadencji, oprócz
tego aktywnie działał w różnych inicjatywach społecznych na rzecz Jaworza. Był
m.in. współzałożycielem, prezesem, a ostatnio honorowym prezesem Stowarzyszenia
Jaworze-Zdrój, prezesem założonego w 2003
r. Społecznego Komitetu Obrony Demokracji,
przekształconego następnie w Stowarzyszenie Nasze Jaworze. Był również członkiem
założycielem amatorskiego zespołu teatralnego „Kurort”.
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Już w wieku 17 lat założył Koło Związku
Młodzieży Wiejskiej, działał też w strukturach
powiatowych i wojewódzkich ZMW. Założył
przy jaworzańskim ZMW Koło PTTK, Koło
Ligi Obrony Kraju, zespół muzyczny i amatorski zespół teatralny. W 2018 r. opracował
przewodnik turystyczny „Szlakiem pstrąga górskiego oraz jaworzańskich drwali”, który został
wydany przez Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój.
Najbliższe było mu rodzinne Nałęże,
w ostatnim okresie współuczestniczył w projekcie upamiętnienia związanego z tą częścią
Jaworza Wiesława Dymnego. Wśród wielu
nagród warto wymienić Srebrny Krzyż Zasługi
dla działacza ruchu ludowego, medal „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” przyznany przez
Radę Gminy oraz nominację do Nagrody Księdza Londzina.
Jak wspominają jego współpracownicy
i znajomi, jedną z jego podstawowych cech,
dzięki której wypracował sobie powszechnie
uznany autorytet, była umiejętność współpracy
z ludźmi, otwartość na ich sprawy oraz dążenie
do porozumienia ponad podziałami i mądrego
kompromisu. Był też skarbnicą wiedzy i lokalnego dziedzictwa, przede wszystkim Nałęża.
Prywatnie był mężem i ojcem dwóch synów, do emerytury prowadził własną działalność gospodarczą, dzięki czemu jak mało kto
poznał problemy małych przedsiębiorców. Na
emeryturze oddał się wędkarstwu, był również zapalonym hodowcą drobiu ozdobnego
i drobnego inwentarza, miłośnikiem poezji,
pisarzem i gawędziarzem. Zmarł w nocy z 17
na 18 grudnia w swoim rodzinnym domu
w Nałężu. (R)
grudzień 2021
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Przed spotkaniem z Dzieciątkiem
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Przed nami kolejna noc wielkiej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. To
czas wiary, nadziei, miłości i duchowego ciepła.
Niech Dzieciątko Jezus przyniesie radość, spokój i odpoczynek, a w
Nowym Roku 2022 rozświetla swym Światłem nasze codzienne drogi.
Niech to będzie czas spełnionych marzeń i nadziei.
W imieniu podbeskidzkiej „Solidarności” życzę członkom,
sympatykom oraz przyjaciołom NSZZ „Solidarność” zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Przewodniczący Zarządu Regionu Marek Bogusz

Murem za mundurem!
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” wyraża słowa podziękowania
i solidarności z wszystkimi żołnierzami oraz
funkcjonariuszami policji i straży granicznej,
którzy z poświęceniem bronią wschodnich granic Rzeczypospolitej Polskiej przed napływem
uchodźców. Wszelkie próby masowego, nielegalnego przekraczania granic naszego państwa
są elementem wojny hybrydowej, prowadzonej
przez reżim Łukaszenki w celu destabilizacji sy-

tuacji w Polsce i całej Unii Europejskiej. Walka
z tym zjawiskiem jest polską racją stanu, obroną
naszej suwerenności.
Apelujemy do wszystkich Polaków o pełną
solidarność z obrońcami naszych granic. Stańmy
murem za polskim mundurem!
(Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność” z 29 listopada 2021 roku
w sprawie solidarności z obrońcami wschodnich granic RP)

„Przygotujmy się, drodzy przyjaciele, na spotkanie z Jezusem, Emmanuelem, Bogiem z nami.
On, rodząc się w ubóstwie w Betlejem, chce stać
się towarzyszem drogi każdego z nas. W tym
świecie, od chwili, kiedy On sam zechciał rozbić
tu swój »namiot«, nikt nie jest obcy. To prawda, wszyscy jesteśmy w drodze, ale właśnie Jezus sprawia, że czujemy się jak w domu na tej
ziemi uświęconej Jego obecnością. Prosi nas
jednak, abyśmy uczynili ją domem gościnnym
dla wszystkich…”
(Ojciec Święty Benedykt XVI Chrystus
pragnie zamieszkać w sercu każdego z nas)
Naszym wspólnym domem jest Polska. Od
ponad tysiąca lat budowana jest na chrześcijańskich wartościach. Żywa wiara i przyjęcie
Jezusa do swego serca wzywa nas, abyśmy na
co dzień żyli przykazaniem miłości, przezwyciężali niechęć i uprzedzenia, znosili bariery
i unikali sporów. Jezus przychodzi, aby nas wyzwolić od tego co jest zaprzeczeniem miłości
i wzywa nas do budowania „królestwa prawdy
i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa
sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Od ponad

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W hołdzie represjonowanym
w stanie wojennym
Antoni Mleczko
(1947-2021)
6 grudnia 2021 roku
w Bielsku-Białej zmarł Antoni Mleczko, działacz rolniczej
„Solidarności”, represjonowany w stanie wojennym. Miał
74 lata.
Antoni Mleczko urodził
się w 1947 r. w Wilamowicach i z tym miastem związany był całe swoje życie. Tam

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oddaliśmy hołd
wszystkim represjonowanym po 13 grudnia 1981 roku.
Wiceminister rodziny Stanisław
Szwed, przedstawiciele podbeskidzkiej
„Solidarności”, samorządu Bielska-Białej
i Instytutu Pamięci Narodowej, a także
kombatanci złożyli wiązanki kwiatów
pod tablicą, umieszczoną dokładnie 15
lat temu na ścianie kościoła Opatrzności
Bożej w Białej. To tam w latach stanu
wojennego odprawiane były msze za Ojczyznę, tam też działał Biskupi Komitet
Pomocy Uwięzionym i Internowanym.
Tablica upamiętnia wszystkich, którzy
w tamtych czasach walczyli o „Solidarność” i za nią cierpieli.
Dzień wcześniej za Ojczyznę i „Solidarność” modliliśmy się w kościele Trójcy Przenajświętszej podczas mszy św.
sprawowanej przez duszpasterza świata
pracy ks. prałata Józefa Oleszkę.

czterdziestu lat w tym budowaniu Ojczystego
Domu uczestniczy NSZZ „Solidarność”. Złożył
wiele darów – wśród nich życie Błogosławionego kapłana ks. Jerzego Popiełuszki, górników
z kopalni „Wujek”, ludzi internowanych i prześladowanych. Niech ta ofiara przynosi zbawienne owoce w naszym życiu.
Życzę wszystkim członkom NSZZ
„Solidarność”, waszym rodzinom i bliskim
przeżycia pamiątki narodzin Chrystusa jako wydarzenia zdolnego odnowić dzisiaj nasze życie.
Niech spotkanie z Dziecięciem Jezus sprawi,
że staniemy się osobami, które nie myślą tylko
o sobie, lecz otwierają się na oczekiwania i potrzeby braci. W ten sposób także i my staniemy
się świadkami światła, jakie płynie z Bożego
Narodzenia na ludzkość trzeciego tysiąclecia.
Niech promienie Chrystusowego błogosławieństwa rozświetlają wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku, abyście cieszyli się dobrym
zdrowiem, szczęśliwą rodziną, bezpieczną i docenioną pracą. Życzę potrzebnego odpoczynku
i radości.
ks. prałat Józef Oleszko
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy

Wiesław Konrad Czarnik
(1946-2021)
7 grudnia 2021 roku
zmarł Wiesław Konrad Czarnik – nauczyciel, działacz
związkowy i samorządowy
z Oświęcimia. Miał 75 lat.
Wiesław Konrad Czarnik urodził się w 1946 r.
w Brzezince. Po ukończeniu Akademii pedagogicznej
w Krakowie był nauczycie-

mieszkał i tam prowadził
swoje gospodarstwo ogrodnicze. Po sierpniu 1980 r. zaangażował się w tworzenie
kół rolniczej „Solidarności”.
W czasie podbeskidzkiego
strajku generalnego dbał o to,
by strajkującym w „Bewelanie” nie brakowało warzyw
i owoców. W 1981 r. kierował pracami struktur NSZZ
Rolników Indywidualnych
„Solidarność” w województwie bielskim.
Za swą działalność został
internowany 16 grudnia 1981
r. W obozach odosobnienia
w Jastrzębiu-Szerokiej i Nowym Łupkowie przebywał do
22 czerwca 1982 r. Po zwolnieniu nadal był pod baczną
obserwacją służby bezpieczeństwa, co nie przeszkadzało mu
angażować się w działalność

podziemną i pomoc charytatywną. W tamtym też czasie na
swej posesji postawił kapliczkę
Matki Bożej Częstochowskiej,
przy której prowadził nabożeństwa maryjne, zwłaszcza
w maju i październiku.
Do końca swych dni
był aktywny na wielu polach, zaangażowany w wiele przedsięwzięć religijnych
i społecznych. Działał m.in.
w Akcji Katolickiej, Domowym Kościele, Radzie
Miejskiej Wilamowic. Był
szlachetnym, powszechnie lubianym i szanowanym człowiekiem.
Wyrazem społecznego
uznania dla działalności Antoniego Mleczki było m.in.
uhonorowanie go Nagrodą Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina.

lem w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Zakładów
Chemicznych w Oświęcimiu.
Jesienią 1980 r. jako przewodniczący komitetu założycielskiego inicjował struktury
NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
w Oświęcimiu, należącej do
Regionu Podbeskidzie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w strukturach
podziemnych nauczycielskiej
„Solidarności” w Oświęcimiu.
Był zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, zbiórki pieniężne
oraz organizację pomocy dla
represjonowanych. W latach 1988-1989 brał czynny
udział przy odtworzeniu jawnych struktur „Solidarności”

w Oświęcimiu. Był inicjatorem powołania Komitetu Organizacyjnego nauczycielskiej
„Solidarności”, a następnie
przewodniczącym Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji
Koordynacyjnej w Oświęcimiu. Kierował oświęcimskim
Komitetem Obywatelskim.
Był inicjatorem wielu
związkowych upamiętnień
na terenie Oświęcimia, autorem publikacji o „Solidarności” (m.in. przewodnika
„Małopolski Szlak Solidarności – Oświęcim” oraz
monografii „Solidarność Nauczycielska Ziemi Oświęcimskiej”). W czerwcu 2021
r. za swą działalność został
odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Wieczne odpoczywanie
racz im dać Panie…

Licealiści na tropach
Historia sztandaru z Rajczy „Solidarności”
Upamiętnienie po czterdziestu latach

11 grudnia 2021 roku w Rajczy – miejscowości, gdzie historia stanu wojennego zapisała
się w niezwykły sposób – członkowie Regionu
Podbeskidzia NSZZ „Solidarność” upamiętnili zbliżającą się 40. rocznicę wydarzeń z 13
grudnia 1981 r.
Ta historia nie miała prawa się wydarzyć.
Wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 r. stan
wojenny zaskoczył Polaków, którzy na ten dzień
mieli liczne plany. W wielu miejscowościach na 13
grudnia 1981 r. członkowie Solidarności planowali
różnego rodzaju uroczystości patriotyczne, m.in.
święcenie sztandarów komisji zakładowych. Jedną
z takich miejscowości była Rajcza, wieś gminna
położona w ówczesnym województwie bielskim,
gdzie swój sztandar planowała poświęcić międzyzakładowa komisja „Solidarności” zrzeszająca
wszystkie zakłady z terenu gminy.
Decyzja o fundacji sztandaru zapadła 25
września 1981 r., a 6 października przyjęto
projekt sztandaru i przekazano go do wykonania siostrom klaryskom z Kęt. Na potrzebną do
wykonania sztandaru kwotę złożyło się ponad
czterysta osób. 14 listopada 1981 r. Komitet Organizacyjny o planowanej uroczystości poświęcenia sztandaru właśnie na niedzielę 13 grudnia
1981 r. powiadomił naczelnika gminy Rajcza
– Stanisława Porwisza i miejscowego komendanta MO Józefa Koconia, a władza zezwoliła
na zgromadzenia na rynku w Rajczy.
Niedziela 13 grudnia 1981 r. przywitała
mieszkańców Rajczy obfitymi opadami śniegu. Wśród mieszkańców powoli rozchodziły się
informacje o wprowadzonym o północy stanie
wojennym, który był ogłaszany w wojskowej
rozgłośni radiowej. Mieszkańcy jednak nie bacząc na przeciwności, z każdą minutą tłumniej
gromadzili się na rynku w Rajczy. Wśród zebranych na rynku był również naczelnik gminy
Stanisław Porwisz. Chociaż w okolicach rynku
pojawiało się coraz więcej samochodów wojskowych i milicyjnych, ostatecznie zapadła wspólna
decyzja naczelników i przedstawicieli Solidarności o działaniu zgodnie z opracowanym wcześniej scenariuszem.

Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło
się o godzinie 10.30, następnie miała miejsce
msza święta, po której odśpiewano „Boże coś
Polskę”. Po mszy przygnębieni mieszkańcy
Rajczy rozeszli się do domów. Patriotyczne, solidarnościowe wydarzenia w Rajczy stanowiły
jeden z precedensów w skali kraju, co oczywiście zainteresowało władze partyjne, milicyjne
i wojskowe. Stanisław Porwisz znalazł się na
celowniku, tłumaczył się jednak… niedziałającym telefonem i niewiedzą o wprowadzeniu
stanu wojennego. Później, co ciekawe, naczelnik
gminy narażał się ponownie, ukrywając przez
lata ten sam sztandar we własnym gabinecie.
Dla uczczenia 40. rocznicy poświęcenia
sztandaru Solidarności w Rajczy Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zdecydował się w tym właśnie miejscu przeprowadzić
główne regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Sanktuarium Maryjnym
Matki Bożej Kazimierzowskiej.
Eucharystii przewodniczył biskup bielsko-żywiecki ks. Roman Pindel. Następnie w pobliskiej
hali sportowej odbyła się akademia, w której udział
wzięli liczni goście honorowi, w tym świadkowie historii poświęcenia sztandaru, przedstawiciel
Prezydenta RP, parlamentarzyści, przedstawiciele
władz samorządowych, kapłani, reprezentanci kuratorium oświaty i liczni członkowie NSZZ „Solidarność”. Uroczystość ta wpisana została także
w realizowany przez śląskie Kuratorium Oświaty
projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią
kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy”, w ramach którego organizowane były m.in. prelekcje,
konkursy, spotkania. Głównym celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie dzieci i młodzieży
do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
W trakcie rocznicowego spotkania w rajczańskiej hali sportowej uczestnicy tamtych
wydarzeń dzielili się wspomnieniami sprzed
czterech dekad. Na zakończenie zaprezentowany
został program artystyczny przygotowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy.
Źródło: tysol.pl/inf. własna

W sobotę 11 grudnia 2021 r. na ulicach Bielska-Białej odbyła się czwarta edycja Gry Miejskiej „Tropami Solidarności”. Wzięło w niej
udział 18 zespołów, złożonych z uczniów dziewięciu bielskich szkół ponadpodstawowych –
łącznie 63 osoby. Do tego doliczyć trzeba blisko
dwudziestu wolontariuszy, przeprowadzających
poszczególne „konkurencje”, a także towarzyszących im kilkunastu działaczy bielskiej opozycji antykomunistycznej.
Uczestnicy gry cofnęli się w czasy stanu wojennego – mieli zorganizować w Bielsku-Białej solidarnościową manifestację, a w tym celu
skontaktować się z innymi konspiratorami, wydrukować ulotki w podziemnej drukarni i dostarczyć je do punktów kolportażowych, wymyśleć
hasła i wypisać je na transparentach. Niejako
przy okazji musieli nauczyć się korzystać z tradycyjnej maszyny do pisania, wykręcić numer
na zabytkowym telefonie, znaleźć zachodnią stację radiową na lampowym odbiorniku. Malowali
też antyrządowe hasła niemal w samym centrum
miasta. Musieli przy tym uważać na krążących
po ulicach zomowców i wszechobecnych tajniaków. Pechowcy trafiali do pokoju przesłuchań,
a nawet za kraty milicyjnego „dołka”.
Grę zorganizowało Stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” wspólnie z Zarzą-

dem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
i Instytutem Pamięci Narodowej, a głównymi
realizatorami byli harcerze z bielskiego hufca
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Oni też
stworzyli scenariusz gry konsultując poszczególne punkty i zadania z dawnymi opozycjonistami.
Po zakończeniu rozgrywek wszyscy uczestnicy gry spotkali się w siedzibie podbeskidzkiej
„Solidarności”, gdzie ogłoszone zostały wyniki
rywalizacji zespołów i wręczone nagrody (ufundowane m.in. przez IPN, bielski samorząd i grono sponsorów) dla wszystkich drużyn. Najlepszą
z nich okazała się grupa, używająca konspiracyjnej nazwy „Piątkowicze”. Tworzyli ją uczniowie bielskiego Liceum Ogólnokształcącego nr
5, którym udało się – jako jedynym – znaleźć
wszystkie konspiracyjne punkty i zdobyć najwięcej punktów.
– W naszym statucie mamy wpisaną działalność edukacyjną i ta gra była właśnie jednym
z przykładów realizacji tego zadania. Chcieliśmy młodym ludziom pomóc cofnąć się w czasie, poznać realia tamtego okresu, zrozumieć,
czym był stan wojenny. Tak więc nie była to
zwykła zabawa, ale edukacja poprzez rekonstrukcję i rywalizację – tłumaczy Bogdan
Szozda, prezes Stowarzyszenia „Podbeskidzie
Wspólna Pamięć” i jeden z organizatorów gry.

„Piątkowicze” – najlepsza drużyna, reprezentująca bielskie LO nr 5, z organizatorami gry.

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.

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, 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 (479) z 21 grudnia 2021 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

Niezbędna
pierwsza pomoc

Uczniowie podczas finałowych zmagań w konkursie udzielania pierwszej pomocy.

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

w najmłodszych klasach, chętnie
biorą udział w lekcjach – mówi nauczycielka.
– Trzeba udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, bo taki jest
wymóg prawny – mówi Małgosia
Tittor ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Ligocie Miliardowicach, która
wygrała jubileuszową edycję zmagań. Ratowania życia oprócz lekcji w szkole uczyła się oglądając
filmiki na serwisie internetowym
YouTube. Warto dodać, że pierwsze trzy miejsca w konkursie zajęły
dziewczęta. Wraz z Małgorzatą Tittor miejsce na podium zajęła Nikola
Filapek z SP nr 1 w Bystrej, a po
niej także Paulina Golec z Niepublicznej SP w Kozach.
Udział w tej edycji konkursu
wzięło ok. 300 uczniów z siódmych
i ósmych klas z 30 szkół podstawowych z powiatu bielskiego. Z okazji
jubileuszu starosta bielski przyznał
dodatkowe nagrody dla 3 placówek,
które były najaktywniejsze, najczęściej brały udział i miały najwięcej
laureatów: SP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy. (MF)

Foto: Mat. Starostwa Powiatowego

Najpierw uciskanie serca, potem
pomoc osobie, która przewróciła się
w piwnicy i uszkodziła sobie bark,
a wstając przebiła gwoździem dłoń.
Z takimi zadaniami, wykonywanymi na czas, zmierzyła się młodzież
w finale 10. Powiatowego Konkursu
Udzielania Pierwszej Pomocy.
– Nawet, jeśli nie zostaniecie
w przyszłości ratownikami medycznymi, to najważniejsze, że będziecie
wiedzieli, jak pomóc – gratulował
uczniom starosta bielski Andrzej Płonka. Do etapu powiatowego zaproszono
najlepszych uczniów z 15 szkół regionu. Część teoretyczna odbyła się
zdalnie, uczniowie odgadywali hasło w wykreślance. Część praktyczną
przeprowadzili pracownicy Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego, współorganizatora konkursu w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego.
– Zauważamy, jak wiele zdziałała
edukacja. Obecnie młodzi ludzie nie
boją się podejść do osoby poszkodowanej. Nie mają żadnych oporów,
po prostu podchodzą i udzielają pomocy – mówi Bożena Korzeniewicz,
pielęgniarka systemu z bielskiego
pogotowia. Potwierdza to Renata
Wrzoł, nauczycielka edukacji dla
bezpieczeństwa. – Nie trzeba ich
namawiać do zajęć. I tak jest już

Mocniejsze wsparcie psychiatrii

Nowe centrum pomocy psychiatrycznej powstaje w budynku przy ul. Krasińskiego w Bielsku-Białej.
Nowe centrum zdrowia psychicznego powstanie przy ul. Krasińskiego 28 w Bielsku-Białej. To
kolejna placówka, która chce
wspierać mieszkańców w ich problemach.
Placówkę tworzy Powiat Bielski, budynek po byłej siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej przy ul.
Krasińskiego użyczyło mu Miasto
Bielska-Biała. – Przed nami remont
i adaptacja obiektu pod nową działalność. Szacujemy, że koszt prac
wyniesie ponad 2 mln zł. Myślimy
też o trzecim tego rodzaju centrum,
które chcemy zlokalizować w Czechowicach-Dziedzicach – mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
Beskidzkie Centrum Psychiatrii – Olszówka, której organem
prowadzącym jest Powiat Bielski,
realizuje program pilotażowy od 1
września 2018 r. w ramach Centrum
Zdrowia Psychicznego. Polega on
na tworzeniu centrów zdrowia psychicznego. Przy ul. Krasińskiego
będą mieściły się poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny,
punkt konsultacyjny działający 24
godziny na dobę oraz tzw. zespół
środowiskowy. Ten ostatni składa

się z lekarza i pielęgniarki i jest zespołem wyjazdowym, który przeprowadza konsultację bezpośrednio
w domu pacjenta.
Będzie to już drugie takie centrum, pierwsze działa w samej siedzibie szpitala przy ul. Olszówka.
– Nasz szpital obsługuje mieszkańców powiatu i miasta, to ok. 260
tysięcy dorosłych. Minister zdrowia

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Od wielu lat stykam się z problemem
braku odpowiednich warunków dla
wsparcia psychiatrycznego i – chcę to
podkreślić – to problem ogólnopolski,
nie tylko naszego regionu. Dlatego
też Starostwo Powiatowe systema-

od dawna sugerował utworzenie
w naszym regionie drugiego centrum, ale wcale nie było łatwo znaleźć odpowiedni budynek – mówi
starosta Andrzej Płonka.
Starosta dodaje, że centrum
zdrowia psychicznego przy ul. Krasińskiego powinno rozpocząć przyjmowanie pacjentów już w przyszłym
roku. (MF)

tycznie poprawiało stan posiadanych
budynków i dostosowywało organizację służby zdrowia w tej dziedzinie
zarówno do potrzeb, jak i współczesnych wymagań psychiatrii. A trzeba
powiedzieć, że w ostatnich dekadach
wiele się pod tym względem zmieniło. Co więcej, zareagowaliśmy na
problem, który w wielu miejscach jest
ciągle przemilczany, tzn. psychiatrii
dziecięcej, tworząc miejsce pomocy
najmłodszym naszym mieszkańcom.
Ale to też trzeba wyraźnie sobie
powiedzieć, skala problemów tego
rodzaju będzie się raczej stale poszerzać. Zwłaszcza w najbliższym czasie,
gdy wszyscy mocno odczujemy psychiczne skutki pandemii. Mam nadzieję, że nasze działania w tej dziedzinie
będą mocnym wsparciem dla potrzebujących go osób z naszego regionu.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile
w pokoju i wzajemnej bliskości.
Serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń
składają
Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Borowski

grudzień 2021

Starosta Bielski
Andrzej Płonka

www.gazetabeskidzka.pl
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gmina bestwina

Do przyjemnego spędzenia czasu i wczucia się w atmosferę nadchodzących świąt
zaprosił wójt Artur Beniowski. Pomysł na zupełnie nowe
wydarzenie z myślą o lokalnej społeczności szybko
podchwyciły liczne organizacje działające w gminie.
I tak przy zaangażowaniu
Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bestwinie, Koła
Gospodyń Wiejskich i szkoły
z Kaniowa, Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Kaniowski
Karp Królewski” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska
Kraina” inicjatywa w swojej
pierwszej edycji doszła do

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:
skutku w ostatnią przedświąteczną sobotę.
Już o godzinie 9 rozpoczęła
się akcja krwiodawstwa, która przez kilka godzin prowadzona była na parkingu OSP
w Kaniowie. Z kolei na terenach rekreacyjnych od godz.
10.30 dla wszystkich dostępny
był świąteczny kiermasz, nie
brakowało niespodzianek, a w
namiocie biesiadnym smacznych wypieków i potraw, zupy
rybnej czy wreszcie jedynego
w swoim rodzaju karpia z Ka-

niowa. O wyjątkowy klimat
wydarzenia zadbali występujący artyści – kapela góralska
ze Szczyrku, chór szkolny „Divertimento”, zespół fletowy ze
szkoły w Kaniowie, Orkiestra
Dęta Gminy Bestwina, muzycy z Domu Kultury w Komorowicach i Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Bestwina”.
Zaciekawienie wzbudziły
ponadto psie zaprzęgi oraz
wieńczący bożonarodzeniowy
piknik teatr ognia powiązany
z zapaleniem choinki. (RED)

Niezwykle miło było się spotkać
w Kaniowie w tym przedświątecznym okresie. Wspólnym
wysiłkiem zrealizowaliśmy
ciekawą i w moim przekonaniu wartościową społecznie
inicjatywę, która może stać się
dobrą tradycją w naszej gminie.
Magiczną atmosferę świąt rzeczywiście dało się już odczuć, a
składane życzenia zdrowia, wytrwałości i optymizmu na nowy
rok wybrzmiały wyjątkowo.
Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy się do tego przyczynili.
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Naukowy plac zabaw
Z każdym rokiem przybywa
miejsc rekreacji dla najmłodszych w sołectwach gminy
Bestwina. – Cieszą się bardzo
dużym wzięciem, więc nigdy
ich za wiele – mówi wójt Artur Beniowski.
Młodzi mieszkańcy, gdy tylko aura okaże się sprzyjająca,
będą mogli korzystać z kolejnego nowoczesnego placu zabaw.
Powstał przy ośrodku zdrowia
i przedszkolu w Bestwinie
w ramach projekt „EduPark”,
realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.
To ogólnodostępny, edukacyjny plac zabaw, który składa

się z interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. Każde
z nich wyposażone jest w tabliczkę informacyjną z opisem
działania. Szczególne zainteresowanie wzbudzać może
spersonalizowana gra „edu-memory”, prezentująca elementy dziedzictwa lokalnego
całego regionu, w Bestwinie
przedstawiając jego walory
przyrodnicze. – Mamy nadzieję, że i ten obiekt będzie miejscem spotkań mieszkańców,
ale stanie się również turystyczną atrakcją gminy, przeznaczoną zwłaszcza dla rodzin
z dziećmi – zauważa wójt Artur Beniowski. (SL/R)

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Sobota 18 grudnia na terenach rekreacyjnych w Kaniowie upłynęła pod znakiem
wspólnego świętowania
mieszkańców gminy. Okazją był „Piknik Bożonarodzeniowy”.

Foto: Sławomir Lewczak/ Mat. UG Bestwina

Piknik w świątecznym klimacie
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Mikołajki na sportowo
Z perspektywy drużyn reprezentujących Gminę Bestwina nie zabrakło sukcesów.
Zwłaszcza wśród żaków na
uznanie zasługuje zwycięstwo zawodników LKS Bestwina, którzy wyprzedzili
w klasyfikacji rówieśników
LKS Przełom Kaniów. Gospodarze zajęli drugi stopień podium także w gronie
skrzatów, ustępując tylko
piłkarzom GLKS Wilkowice. Spotkania orlików zwieńczone zostały wygraną UKS
Kozy, a trzecie miejsce przypadło KS Bestwinka. Najlepsi
trampkarze przyjechali na turniej w barwach KS Między-

Pluszaki od strażaków

Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

W kategorii skrzatów, żaczków, orlików oraz trampkarzy
w hali w Kaniowie 4 i 5 grudnia rozegrano piłkarskie turnieje mikołajkowe.
To zmagania cykliczne
i mające swoich stałych zwolenników. Toteż nie dziwi fakt,
że również tym razem podczas VI Mikołajkowych Turniejów zauważalny był spory
odzew ze strony młodych piłkarzy czy towarzyszących im
kibiców. Dwudniowe granie
złożyło się na prawdziwy futbolowy maraton, wypełniony
zaciętymi meczami, ale i atmosferą sportowej rywalizacji w duchu fair play.

rzecze, którym nieznacznie
ustąpili kaniowianie.
Na młodych uczestników
zawodów podczas sportowego weekendu czekały także
niespodzianki. Do Kaniowa
zawitał bowiem sam święty
Mikołaj, rzecz jasna z workiem pełnym słodkości. Indywidualnie młodym adeptom

futbolu, jak i całym drużynom,
gratulował m.in. wójt Artur
Beniowski. Wszyscy zgodnie
doceniali wysiłek organizacyjny trenera grup młodzieżowych LKS Przełom Mariusza
Cupriaka oraz wolontariuszy,
w tym rodziców zawodników,
którzy wspólnie zadbali o poziom turnieju. (R)

Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie w roli zarezerwowanej
dla świętego Mikołaja? Jak się
okazuje jest to możliwe.
Raz jeszcze 6 grudnia
stał się datą wyjątkową.
Przekonali się o tym młodzi podopieczni placówek
z Bielska-Białej – Szpitala
Pediatrycznego, Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Domu Dziecka przy
ulicy Pocztowej, a także czechowickiego Domu Dziecka. Zapukali do nich właśnie

strażacy, pozostawiając upominki w ramach godnej dostrzeżenia akcji „Zamień
pluszaka w strażaka”.
Strażacy z OSP Bestwina
stanęli przed jeszcze jednym
nie lada wyzwaniem. Ich profesjonalne wsparcie okazało się
niezbędne przy zabezpieczeniu
opuszczania się... św. Mikołaja na linie z dachu budynku
bielskiego „Pediatryka”. Całe
przedsięwzięcie zakończyło się
sukcesem, a co najważniejsze
uśmiechy nie schodziły z twarzy zaskoczonych dzieci. (M)

Niech czas świąt przypomina nam o życzliwości
i dobroci, abyśmy potrafili dzielić się z najbliższymi
i potrzebującymi tym wszystkim, co posiadamy. Oby
w Nowym, 2022 Roku, spełniały się nasze plany,
a przeżywane problemy owocowały
autentyczną radością.
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Stanclik
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Wójt Gminy Bestwina
Artur Beniowski
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Następne plany zagospodarowania
Kolejne cztery sołectwa –
Iłownica, Landek, Roztropice
i Rudzica – mają nowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

Jesteśmy w połowie uchwalania
planów zagospodarowania dla
wszystkich 14 sołectw naszej
gminy, ale w rzeczywistości
należy raczej powiedzieć, że
kończymy cały, bardzo długi,
czasochłonny i kosztowny proces
uchwalania tych dokumentów.
Ułatwią one życie mieszkańcom, pozwolą zrealizować ich
zamierzenia, zaś przedsiębiorcom umożliwią realizację wielu
projektów w ich działalności
gospodarczej.

grudzień 2021

Święty Mikołaj
odwiedził Jasienicę
wprowadzając w
magiczną atmosferę
świąt Bożego Narodzenia.

Foto: Mat. UG Jasienica

Jak wyjaśnia wójt Janusz
Pierzyna, to kolejne cztery
sołectwa, dla których przygotowano aktualne plany zagospodarowania przestrzennego.
Wcześniej uchwalono je dla
Bielowicka, Łazów i Wieszcząt,
z kolei te dla Bierów i Międzyrzecza Dolnego są bliskie
zakończenia czasochłonnej procedury. – Kończy się długoletni
proces wprowadzania nowych
planów – mówi wójt.
Jak zaznacza, procedurę
uchwalania planów Gmina

Już czuć święta!

Rudzica (na zdjęciu), Landek i Iłownica (na drugim planie), a także Roztropice, to kolejne cztery sołectwa, dla których uchwalono plany przestrzennego
zagospodarowania.
Jasienica rozpoczęła ponad
dekadę temu od przystąpienia
do zmiany Studium uwarunkowań. Gdy większość formalności była już załatwiona,

Jak ważne są nowe, aktualne plany zagospodarowania, zwłaszcza
dla mieszkańców tych sołectw,
niech posłuży przykład Łazów.
Niedawne uchwalenie planu
pozwoliło nam szybko rozpocząć
procedurę budowy strażnicy z
dużą salą spotkań. Uchwalając
plan mieliśmy już gotowy projekt, więc szybko uzyskaliśmy
pozwolenie na budowę i rozpoczęliśmy procedurę wyłonienia
wykonawcy obiektu, który powstanie w najbliższym okresie.
Zarówno na nową strażnicę
czekali druhowie z OSP, także
mieszkańcy, w tym organizacje
społeczne, potrzebowały miejsca
integracji, którego po prostu w
tej miejscowości nie było. Plan
odblokował nasze możliwości.
To dotyczy także indywidualnych
mieszkańców i przedsiębiorców,
którzy mieli ograniczone możliwości w dysponowaniu swoimi
nieruchomościami, a tym samym i rozwoju. Toteż cieszę się,
że takie ograniczenia znikają w
kolejnych sołectwach.

w 2015 r. zmieniły się przepisy i wydawało się, że całość
będzie należało zaczynać od
nowa. – Udało się nam obronić Studium, ale kosztowało nas to wiele dodatkowych
ekspertyz, pracy i pieniędzy.
Walczyliśmy o każdą działkę,
którą mieszkańcy zgłosili do
przekwalifikowania na grunty budowlane – dodaje Janusz Pierzyna.
Nie wszystko poszło po
myśli Gminy. Ministerstwo
Rolnictwa nie zgodziło się
na przekwalifikowanie wielu
gruntów rolniczych III klasy.
Z kolei w sołectwie Iłownica
spółka Wody Polskie odrzuciła
kilkanaście wniosków o przekwalifikowanie gruntów na budowlane, wskazując, że działki
znajdują się na terenach zalewowych. Odwołanie od tej decyzji nie przyniosło rezultatu.
– Gdybyśmy się odwołali po
raz kolejny, na wiele miesięcy
wstrzymalibyśmy cały proces
uchwalania planu zagospodarowania i musieli powtarzać
czasochłonne formalności,
a przecież na zakończenie procedury czeka wielu mieszkańców sołectwa, których grunty
nie powodują zastrzeżeń – wyjaśnia wójt. (UGJ)

Choć do Wigilii pozostały
wówczas jeszcze trzy tygodnie, to mieszkańcom gminy Jasienica zaczął udzielać
się świąteczny nastrój. Walnie przyczynił się do tego
św. Mikołaj, który na saniach zaprzęgniętych w renifery w otoczeniu dwóch
aniołków i całej gromady
pomocników w czerwonych
czapeczkach dotarł w poniedziałek 6 grudnia na skwer
przy Urzędzie Gminy.
Mikołaj na początku
wizyty zachęcił dzieci do
wspólnego wysiłku, aby
sprawić, że choinka cała się
rozświetli. Po kilku próbach
rzeczywiście wielkie bożonarodzeniowe drzewko za-

błysło wraz z pozostałymi
iluminacjami rozświetlając
grudniową ciemność.
– Cieszę się, że w tym roku
udało nam się spotkać w większym gronie. Mam nadzieję,
że wspólnie odczujemy radosną atmosferę nadchodzących
świąt, razem wkroczymy w następny
okres z optymizmem
– mówił św. Mikołaj
głosem wójta Janusza Pierzyny.
To właśnie w takim otoczeniu Święty wręczał słodkie
prezenty zgromadzonym dzieciom.
Świątecznej atmosferze sprzyjały dobre humory
uczestników, nie
tylko obdarowanych

prezentami, ale i napojonych
gorącym, korzennym „grzańcem”. A dla tych dzieci, które trochę zmarzły na skwerze,
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury przygotowali zajęcia wewnątrz budynku, na
sali widowiskowej.
– Ten rok jest szczególny.
Miejmy nadzieję, że w rodzinnym gronie najbliższych
będą to święta spędzone
szczęśliwie i zdrowo, a przede
wszystkim razem. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że
widok rozświetlonego drzewka będzie cieszył oczy wielu
przechodniów – mówił wójt
Janusz Pierzyna.
Spotkaniu towarzyszyła
muzyka Blach Kapeli. Nad
bezpieczeństwem przybyłych gości czuwali druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jasienicy. (UGJ)
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GmINA jAWORZE

RADOSłAW
OStAłkieWicz,

wójt gminy Jaworze:
Można się tylko cieszyć, że nasza
hala sportowa coraz częściej staje
się miejscem rozgrywania różnego rodzaju turniejów. zaprojektowaliśmy ją jako wielofunkcyjną,

Na międzynarodowym turnieju karate zawodnicy z Jaworza zdobyli 12
medali.
go, śląskiego, łódzkiego, lubelskiego oraz z czeskiej Ostrawy.
Co warte podkreślenia, zawodnicy Akademii Karate Jaworze
zdobyli łącznie 12 medali.
Jaworzańska hala zapełniła się zawodnikami i kibicami
także w niedzielę 21 listopada podczas II Memoriału im.
Eugeniusza Zdolskiego, Emila Strzelczyka oraz Andrzeja
Hutyry, rozegranego pod patronatem Wójta Gminy Jaworze Radosława Ostałkiewicza

mającą służyć do przeprowadzania
treningów wielu dyscyplin sportowych, ale także rozgrywania
turniejów z udziałem kibicującej
publiczności.
i od początku jej powstania w
2018 r. oprócz zajęć wychowania
fizycznego praktycznie codziennie zapełnia się różnymi grupami sportowymi, odbywającymi
w niej regularne treningi. coraz
częściej też rozgrywane są turnieje i to – co szczególnie ważne, bo
przecież tak została zaplanowana
– właśnie z udziałem kibiców.
Różne dyscypliny, różne poziomy
sportowe turniejów, ale z całą
pewnością wszystko służące rozwojowi kultury fizycznej i integracji naszej lokalnej społeczności.

oraz Rady Gminy Jaworze.
W turnieju wzięło udział osiem
drużyn: Drzewiarz Jasienica,
Spójnia Landek, Zapora Wapienica, a także trzy drużyny
seniorskie Czarnych Jaworze
oraz dwa zespoły Podbeskidzia
II Bielsko-Biała. – Impreza ta
odbywa się dla upamiętnienia
ludzi, których wszyscy znaliśmy, kochaliśmy i podziwialiśmy, a którzy wnieśli w naszą
„Narodową Reprezentację
Piłki Nożnej Jaworza” wiele dobrego i cudownego. Ludzi, których serce biło w rytm
kopniaków w piłkę. Którzy
współtworzyli naszą drużynę
– wyjaśnia wójt.
II Memoriał im. Eugeniusza
Zdolskiego, Emila Strzelczyka
oraz Andrzeja Hutyry zwyciężył „żółty” zespół Czarnych Jaworze, który w finale pokonał
Podbeskidzie II Bielsko-Biała
„B” 4:2. W meczu o 3. miejsce
„biała” ekipa z Jaworza pokonała rezerwy Podbeskidzia „A”
3:1. Najlepszym zawodnikiem
został piłkarz Górali Kacper
Mazur, najlepszym strzelcem
Mateusz Wajdzik z 7 golami na
koncie, najlepszym bramkarzem
Dominik Chmiel, a nagroda fair-play przypadła Zaporze Wapienica. (R)

śwIĄtECZnE twORZEnIE nAStROjU

W przededniu Świętego
Mikołaja Ośrodek Promocji
Gminy Jaworze zorganizował
jarmark świąteczny połączony ze spotkaniem ze Świętym
oraz występami muzycznymi. Przed sceną odnowionego amfiteatru stanęły stoiska
gastronomiczne. Można było
zakupić świąteczne wytwory rękodzieła artystycznego,
m.in. stroiki, bańki, wianki
świąteczne, biżuterię, lampiony, haftowane serwety, obrusy, a także różnego rodzaju
wypieki i smakołyki, pierniki,
ręcznie wyrabiane czekolady,
soki prosto z tłoczni, domowe przetwory.
Na scenie z kolei, trochę
awansem, dzieci miały okazję spotkać się ze Świętym
Mikołajem. Potem wystąpiły różne pokolenia Zespołu
Wokalnego „Włóczykije”
i Kapela Góralska „Straconka”. Imprezie towarzyszyła
zbiórka pieniędzy na pomoc
dla chorego Kajtusia z Jaworza, podopiecznego Fundacji
Serce dla Maluszka.
W kolejną sobotę 11
grudnia w sali „Pod Goruszką” odbyły się Rodzinne
Warsztaty Bożonarodzeniowe. Podczas kreatywnych
zajęć uczestnicy projektowali oryginalne ozdoby świąteczne. W tym roku powstało
ich naprawdę sporo, od
przepięknych papierowych
gwiazd, stroików po bombki choinkowe. Warsztaty po-

Foto: LucJuSz cyKARSKI/MAt. oPGJ

Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe, a wcześniej
festyn „Magia Świąt” pomogły przygotować mieszkańców Jaworza do Bożego
Narodzenia. Za tło w tym
drugim przypadku posłużył
zmodernizowany amfiteatr.

Na stoiskach kiermaszu świątecznego można było wybrać wiele smakołyków i ozdób na wigilijny stół.

Foto: AnEtA KwAŚnA/MAt. oPGJ

Turniej tenisa rozegrano
w sobotę 13 listopada, wzięło
w nim udział 35 zawodników.
Rozegrano go w czterech kategoriach wiekowych – dzieci 8-11 lat, 12-16 lat, kobiety
i mężczyźni. Z kolei zmagania
karate odbyły się 12 grudnia.
Zorganizowały go Akademia
Karate Jaworze we współpracy z Gminą Jaworze, Polską
Unią Karate oraz Beskidzką
Radą Olimpijską. W zawodach
wzięła udział blisko setka zawodników reprezentujących
kluby z województwa opolskie-

W czasie Rodzinnych Warsztatów Bożonarodzeniowych pod okiem instruktorów dzieci i rodzice kleili ozdoby świąteczne.

Dla uczestników festynu Magia Świąt wystąpił zespół Wokalny „Włóczykije”.
prowadziły Aneta Kwaśna
z Galerii Sztuki „Na Zdro-

jowej”, Małgorzata Krzempek i Dorota Gogler. (R)

W Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam drodzy Mieszkańcy
i Czytelnicy, aby ten wyjątkowy czas był pełen radości.
Niech cudowna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam
wytchnienie i spokój, zaś każda ze świątecznych chwil żyje
własnym pięknem.
A Nowy 2022 Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością
i szczęściem.
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy

Zbigniew Putek

Radosław G. Ostałkiewicz
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Hala sportowa w Jaworzu
w ostatnich tygodniach była
areną kilku ważnych imprez:
II Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Jaworze Radosława Ostałkiewicza,
Międzynarodowego Turnieju Karate Olimpijskiego
Grand Prix Beskidów, a także piłkarskiego II Memoriału
im. Eugeniusza Zdolskiego,
Andrzeja Hutyry oraz Emila Strzelczyka.

Foto: RySzARd StAncLIK

SPORtOwy KOnIEC ROKU
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gmina KOZY

Konkurs na bożonarodzeniową kartkę świąteczną zakończył się uroczystym wręczeniem nagród
dla uczestników. W Pałacu Czeczów dzieciom gratulowali reprezentując organizatorów – wójt
gminy Jacek Kaliński oraz prezes Stowarzyszenia Kozianki Justyna Kudelska.

Kolejne realizowane inicjatywy mają sprawić, że kamieniołom w Kozach będzie w jeszcze
większym stopniu miejscem chętnie odwiedzanym.
– Cały czas staramy się wzbogacać przestrzeń wokół kamieniołomu. Zdajemy sobie sprawę, że
jest to miejsce wyjątkowo lubiane przez naszych mieszkańców,
ale także tych, którzy przybywają
do niego, aby przyjemnie spędzić
czas – mówi Jacek Kaliński, wójt
gminy Kozy.
Na gminę spogląda od niedawna
charakterystyczna postać strażnika.
Rzeźbę wykonał uznany koziański
artysta Dariusz Fluder. Odwołuje
się ona do historii miejsca i przypomina o prowadzonych tu niegdyś
działaniach wydobywczych. Z tą
czynnością nierozerwalnie wiążą
się opowieści o tajemniczym strażniku czy też duchu, który pilnował
bezpieczeństwa pracujących i wynagradzał ich codzienny trud ciekawymi znaleziskami.
Obecnie kamieniołom jest już
tylko miejscem rekreacji, spotkań
i wędrówek, stąd istotny akcent
promocyjny, jaki towarzyszy powstaniu imponującej rzeźby. – Po-

Strażnik kamieniołomu i koziańskiej społeczności czuwa również nocą.
stać strażnika prezentuje się bardzo
okazale. Warto więc wybrać się na
spacer do kamieniołomu i zobaczyć
ją na własne oczy – przekonuje
wójt Kaliński.
Gmina czyni zarazem starania, aby kamieniołom był przyjazny dla odwiedzających. Dzięki
współpracy samorządu z Nadleśnictwem Bielsko-Biała na końcu
ulicy Beskidzkiej wygospodarowano przestrzeń na dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów.
W planach na przyszły rok jest
z kolei dalszy rozwój turystyczny.
Tyczy się to zwłaszcza utworzenia

trasy rowerowej o długości ponad 6
kilometrów, łączącej kamieniołom
z amfiteatrem w bielskim Lipniku.
Do jej poprowadzenia wykorzystane zostaną istniejące drogi pożarowe na terenie lasów państwowych.
Na wiosnę zostanie ponadto udostępniona część pod stoiska handlowe, gdzie również możliwe będzie
organizowanie różnych spotkań
i wydarzeń.
– Niezmiennie kontynuować
będziemy też prace związane
z pielęgnacją zieleni oraz poprawą bezpieczeństwa – dodaje
wójt Kóz. (MA)

Kiermasz z Mikołajem
SP2 (kategoria kl. I-III), Anna Mól
z kl. 7b SP2 (kat. kl. IV-VIII) i Zofia
Lasek z kl. 1b (kat. LO).
Przyznano również wyróżnienia: wójta gminy
Kozy dla Wiktorii Stolarczyk z SP2, Stowarzyszenia Kozianki dla
Filipa Witkowskiego
z SP2, dyrektora Domu
Kultury dla Mateusza
Gmaja z SP2 i Iwony
Dybał z SP1 oraz internautów dla Mileny Małysz z SP1. (RED)

Park przy Pałacu Czeczów w Kozach był w niedzielę 5 grudnia miejscem, w którym przeprowadzono Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych.
Promowanie lokalnych produktów i dorobku artystycznego, podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej
społeczności, a także aktywizacja grup i podmiotów
działających na terenie gminy – takie założenia przyświecały nowej inicjatywie Domu Kultury w Kozach.
Ta okazała się pomysłem w pełni trafionym. Na licznych stoiskach ustawionych w pałacowym parku nie
brakowało świątecznych akcentów, także takich, które
związane są z samą gminą. Były więc rękodzieła, porcelana z charakterystycznymi kozami, figurki, stroiki
czy ozdoby, które przykuwały wzrok i wprowadzały
wszystkich obecnych w przyjemny świąteczny nastrój.
Co ważne, każdy z uczestników mógł w trakcie kil-

Foto: Mat. UG Kozy

Tradycyjny konkurs na bożonarodzeniową kartkę świąteczną spotkał
się z dużym odzewem wśród uczniów
szkół w gminie Kozy.
Wykonane prace w sposób umiejętnie łączący elementy kojarzące się
z nadchodzącymi świętami, ale i gminą
Kozy sprawiły, że konkursowa komisja
nie miała łatwego wyboru, aby wskazać
najciekawsze z nich. Ostatecznie spośród kilkudziesięciu kartek wyłoniono tę
autorstwa Mileny Ficek z klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach. Zgodnie
z tradycją została powielona w nakładzie drukarskim i rozesłana przez Urząd
Gminy jako oficjalna kartka świąteczna.
Pozostałe nagrody w konkursie
otrzymali: Tatiana Malarz z kl. 2c

Kamieniołom ma strażnika

Foto: Sebastian Harężlak

Foto: Mat. UG Kozy

Akcenty świąteczne i koziańskie

Najrozmaitsze ozdoby na Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych w Kozach przygotowały także dzieci z Placówki Wsparcia
Dziennego.
kugodzinnego wydarzenia nabyć coś odpowiedniego
dla siebie.
Dla dzieci, które ze swoimi rodzinami pojawiły się
na jarmarku, przygotowana została również nie lada niespodzianka w postaci spotkania ze świętym Mikołajem
i jego pomocnikami elfem i aniołkiem. (RA)

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, 2022 Roku, spełniały się
nasze plany, a przeżywane problemy owocowały autentyczną radością.
Przewodniczący Rady Gminy
Miłosz Zelek
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Opłata do poprawki?

Narciarski start

Naczelny Sąd Administracyjny w II instancji uznał,
że smog jest wystarczającym powodem do tego, aby
Szczyrk nie pobierał opłaty
miejscowej. – Czekamy na
uzasadnienie sądu. Ale uważamy, że każdy, kto przebywa w mieście, powinien mieć
swój udział w jego utrzymaniu, a nie tylko stali mieszkańcy – mówi burmistrz
Antoni Byrdy.

wożą narciarzy pod stoki, kosztują 250 tys. zł, do tego trzeba
doliczyć 600 tys. zł, jakie Miasto
Szczyrk dopłaca do Komunikacji Beskidzkiej, aby utrzymywała połączenia autobusowe
ze Szczyrkiem. Z obu tych rozwiązań korzystają zarówno sami
mieszkańcy, jak i turyści.
Burmistrz przypomina, że
zostały one wprowadzone, aby
ograniczyć ruch samochodowy w mieście, tym samym
właśnie zanieczyszczenie powietrza. W szczycie sezonu
przez Szczyrk przejeżdża ok.
14 tys. samochodów. – Budujemy centrum przesiadkowe na
skraju miasta, aby jeszcze bardziej ograniczyć konieczność
korzystania z samochodów.
Mamy też program wymiany
ogrzewania na ekologiczne,
ale nie da się wyeliminować od
razu zanieczyszczenia – mówi
burmistrz. – Gdyby chodziło
o smog, to przepis o pobieraniu
opłaty miejscowej należałoby
uznać za martwy, bo nie ma
miejscowości w Polsce, tak-

Antoni Byrdy,

burmistrz Szczyrku:

Chcę wyraźnie zaznaczyć, że jest
to „opłata miejscowa” a nie „klimatyczna”, jak głosi katowicki aktywista i radny. Opłata nie odnosi
się więc do „klimatu”, jakości powietrza, lecz do wszystkich kosztów, jakie miejscowość ponosi w
związku z ruchem turystycznym.
Dotyczy to np. odpadów, sprzątania ulic, odśnieżania, oświetlenia,
w wielu wypadkach zlecanych
że uzdrowiskowej, która nie
borykałaby się z problemem

Sezon narciarski w Szczyrku i całym województwie
śląskim oficjalnie został
zainaugurowany. Stało się
to w sobotę 18 grudnia na
Skrzycznem w prawdziwie
zimowej scenerii.

przede wszystkim z myślą o turystach, a nie mieszkańcach.
Ktoś, kto działa w samorządzie,
powinien rozróżniać takie sprawy.
Jakoś musiał do Szczyrku dotrzeć,
więc pytam: piechotą czy na rowerze? Bo jeśli samochodem czy
autobusem, to sam przyczynił się
do powstania smogu w Szczyrku,
ponieważ jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza
jest właśnie ruch samochodowy. I
dlatego też podejmujemy wysiłki,
aby go ograniczyć, np. poprzez darmowe skibusy.
Czekamy na sentencję wyroku i
jego uzasadnienie, wtedy formalnie odniesiemy się do sprawy. Ale
koszty funkcjonowania miasta
powinni ponosić wszyscy, którzy
w nim przebywają, nie tylko stali mieszkańcy. Dlatego tę bardzo
istotną opłatę z punktu widzenia
funkcjonowania miasta w tej czy
w innej formie na pewno utrzymamy.
zanieczyszczenia powietrza –
dodaje. (Łu)

Wydarzenie z towarzyszącym hasłem „Beskidy
Winter Go” rozpoczęło się
na terenie schroniska PTTK
Skrzyczne, gdzie udanych
długich tygodni miłośnikom
zimowych szusów życzyli m.in. burmistrz Szczyrku
Antoni Byrdy oraz marszałek województwa śląskiego
Jakub Chełstowski. Wszyscy
zaproszeni goście z uwagą
przyglądali się prezentacji
oferty turystycznej na bieżący sezon.
Dalsza część inauguracji
to unikatowe aktywności przy
wieży widokowej na szczycie Skrzycznego. Pomimo
trudnych warunków zimowych z radością odegrano
hejnał pasterski na trombitach, z wyjątkową muzyką
wystąpili dudziarze beskidz-

cy, wspólnie szczyrkano na
zbyrcokach, wreszcie też
rozpalono wielką góralską
watrę, a wokół niej wesoło
zatańczyły góralskie zespoły.
Nie zabrakło śpiewów
w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Ondraszek” i Regionalnego Zespołu „Klimczok” ze
Szczyrku, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Lipowianie” z Lipowej
czy „Dudziarzy” z Żywca.
O narciarski akcent zadbali
uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów
Zimowych Szczyrk z siedzibą
w Buczkowicach, prezentując widowiskowy ski aerobik.
Imprezę zakończono przy
stacji gondolowej Szczyrk
Mountain Resort, gdzie odbyło się muzyczne spotkanie
z DJ’ami SnowFest Festival.
Sezon narciarski ruszył
zresztą na dobre nie tylko
w oficjalnej formule. Przed
świętami wszystkie największe ośrodki w Szczyrku
zaprosiły narciarzy i snowboardzistów na swoje stoki. (M)

Foto: Miasto Szczyrk

Sprawa toczy się od blisko dwóch lat, gdy jeden
z radnych katowickich przebywając na wypoczynku
w Szczyrku oburzył się na
pobieranie od niego opłaty
miejscowej. Uznał, że zanieczyszczenie powietrza jest tu
na tyle duże, że miasto nie powinno pobierać takiej opłaty.
Jego wątpliwości podzielił
Wojewódzki Sąd Administracyjny, od którego wyroku
Szczyrk się odwołał do NSA.
Burmistrz uważa, że nastąpiło pomylenie pojęć, bo
według przepisów opłata miejscowa pobierana jest od „osób
przebywających czasowo
w celach wypoczynkowych,
turystycznych lub szkoleniowych w miejscowościach
o szczególnych walorach uzdrowiskowych, klimatycznych
i krajobrazowych”. – Należy
uwzględnić całość tej definicji.
Zwiększony ruch turystyczny
generuje większe koszty funkcjonowania miejscowości, opłata miejscowa ma wesprzeć ich
utrzymanie, bez konieczności
przerzucania całości kosztów
na barki samych mieszkańców
– mówi Antoni Byrdy.
Roczny wpływ z opłaty miejscowej w Szczyrku to ok. 700
tys. zł. Tymczasem bezpłatne
skibusy, które w sezonie roz-
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Niechaj Ziemię rozśpiewa kolęda, każdy dom i każdego z nas.
Niechaj piękne bożonarodzeniowe Święta niosą wszystkim betlejemski blask.
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2022
życzą
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Borys Matlak
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Szczyrk
Antoni Byrdy

grudzień 2021

gazeta
12 BESKIDZKA

Gmina Wilamowice

Jeszcze kilka inwestycji

Tych kilka ostatnich remontów
wykonaliśmy, wykorzystując w
miarę dogodną aurę. Ale nowe
inwestycje i prace modernizacyjne trwały od początku roku,
nie tylko zresztą na drogach,
także w innych dziedzinach. Z
dróg przede wszystkim należy
w Starej Wsi. Została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 320
mkw., umocnienie skarp płytami ażurowymi na powierzchni
30 mkw. oraz 28 m krawężników od strony budynku Starej
Szkoły. Połączenie z ul. Starowiejskich zostanie kompleksowo przebudowane w ramach
inwestycji prowadzonej przez
Powiat Bielski w roku 2022.
Koszt całkowity w tym wypadku wyniósł 70 tys. zł.
Zadanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów

rolnych ul. Leśnej w Wilamowicach wykonano z udziałem
dofinansowania ze środków
budżetu Województwa Śląskiego na kwotę 159 803 zł,
przy całości kosztów na poziomie 304 472 zł. Inwestycję
zakończono jeszcze w listopadzie. Zrealizowano wtedy modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych poprzez
usunięcie warstwy urodzajnej,
a następnie utwardzenie kruszywem i wykonanie stabilizacji podłoża. Łącznie to 1218
m drogi rolnej. (RED)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Foto: Mat. UG Wilamowice

Jak wyjaśnia burmistrz
Marian Trela, pogoda była
na tyle dobra, że można było
finiszować z rozpoczętymi
wcześniej inwestycjami. Toteż w ostatnich tygodniach dokonano odbioru dwóch zadań
związanych z poprawą infrastruktury drogowej na terenie
sołectwa Stara Wieś oraz inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej
do gruntów rolnych.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Wojtyłki
w Starej Wsi objęło budowę
parkingu powyżej kościoła
Podwyższenia Krzyża Świętego, nowy dojazd oraz plac
przy toaletach. Wykonano 112
mkw. parkingu z kostki brukowej betonowej, 88 mkw.
chodnika łączącego parking
z bramą kościelną, 60 mkw.
placu przed toaletami, 230
mkw. nawierzchni bitumicznej oraz umocnienie skarp
płytami ażurowymi. Prace
pochłonęły łącznie 140 tys. zł.
Z kolei modernizacja drogi dojazdowej do budynku Starej Szkoły polegała na
przebudowie drogi łączącej
ul. Starowiejskich z nowym
parkingiem nad kościołem

wymienić prace na ul. Szkolnej
w Pisarzowicach i drodze przez
Zasole Bielańskie, choć drobniejszych napraw też było sporo, w tym również postawienie
nowego oświetlenia ulicznego
w licznych miejscach naszych
sołectw.
Przede wszystkim jednak ruszyła
bardzo ważna inwestycja oświatowa, a więc budowa przedszkola
w Pisarzowicach. Ale mniejszych
remontów i modernizacji podnoszących stan techniczny i funkcjonalność bazy szkolnej też nie
brakowało. Po uruchomieniu
ośrodka kultury w Pisarzowicach
udało się również zagospodarować pobliski skwer, tworząc dzięki temu przyjemny obszar rekreacji. Przybyło sprzętu na placach
zabaw i obiektach sportowych.

Droga do górnego parkingu przy kościele w Starej Wsi Rolniczy dojazd na przedłużeniu ul. Leśnej w Wilamozyskała nową nawierzchnię.
wicach z utwardzoną nawierzchnią.

Podsumowanie Manewrów Kultury

Foto: Mat. MGOK Wilamowice

Ostatnie tygodnie roku na
drogach w gminie Wilamowice wykorzystano na dokończenie kilku inwestycji.

Zajęcia kolejnych projektów Manewrów Kultury gromadziły liczne grono mieszkańców Pisarzowic.
Gminne Centrum Działań
Twórczych w Pisarzowicach
od końca lipca do 11 listopada realizowało projekt „Manewry Kultury”.
Projekt realizowany przez
Centrum podległe Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wilamowicach został
dofinansowany ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury „Dom kultury+ Inicjatywy lokalne”. Działania w ramach projektu miały
charakter międzypokoleniowy,
integrujący nowych mieszkańców Pisarzowic z osiadłymi tu
od dawna, edukacyjny, budujący więź odbiorców kultury
z placówką kulturalną.
W ramach projektu zrealizowanych zostało z pomocą
inicjatorów, a więc osób, które wygrały konkurs na inicjatywy kulturalne, 5 działań,
w tym: „Naturą malowane” –
wyplatanie gobelinów z natury,

„Warsztaty tradycji pisarzowskiej”, „Pisarzowskie tradycje
dla każdego – rodzinny piknik
z kulturą”, „Scena pokoleń”,
„Ojciec z coolturą”. W sumie
w projekcie wzięło udział ponad 300 osób.
„Naturą malowane” było
wyjściem domu kultury w plener, by wspólnie z uczestnikami stworzyć roślinne gobeliny.
W ramach kolejnych inicjatyw zrealizowano wspólnie
z inicjatorami warsztaty piekarnicze oraz rękodzielnicze,
podczas których powstały
piękne przepiśniki. Zajęcia
te zamieniły się również we
wspaniałą dyskusję o tradycyjnych przepisach regionu.
Przy realizacji kolejnego
projektu odbyły się spotkania
z mieszkańcami podczas pikniku rodzinnego z tradycją.
Wśród przygotowanych atrakcji
znalazły się warsztaty wypieku
pierniczków marcińskich, aktywności ceramiczne, bibułkarskie i wiele innych. Na scenie
wystąpili utalentowani muzycy

– Jakub Żemła oraz w duecie
Sebastian Niemczycki, oczywiście swoim występem wsparły
również „Pisarzowianki”.
Wspaniałym zaskoczeniem była duża frekwencja,
szczególnie podczas realizacji
ostatnich inicjatyw. Warsztaty „Ojciec z coolturą” przygotowano jako spotkanie ojców
z dziećmi, mogli razem zdobywać wiedzę z historii, rozmawiać o swoich pasjach, brać
udział w zajęciach modelarstwa i strzelectwa. Pierwsza
wiejska gra terenowa „Osadnicy Pisarzowic” również przyciągnęła tłumy mieszkańców.
Uczestnicy mogli ten czas spędzić wspólnie także po zakończeniu gry i spotkać się przy
herbacie, by wymienić uwagi
na temat całego projektu.
Na zakończenie zrealizowano performance „Przenikanie”, przygotowany w ramach
„Sceny pokoleń” przez rodziców z dziećmi.
Urszula Kucharska,
Magdalena Chrobak

Z okazji Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze
życzenia radosnego przeżywania nadchodzących Świąt,
zdrowia, pokoju, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności
i dobra w Nowym 2022 Roku.
Niech przyjście na świat Jezusa napełni nasze życie nową
wiarą, gorącą miłością i niegasnącą nadzieją.
Życzymy przeżywania przy wigilijnym stole i dźwiękach kolęd
pięknych chwil bożonarodzeniowej bliskości.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej

Burmistrz Wilamowic

Stanisława Kudłacik
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GmINA WIlkOWIcE

CZAS SPORtOwyCH SUKCESów

emilia Więckowska, wychowanka kS Bystra, to jedna
z najlepszych polskich szczypiornistek młodego pokolenia.
beli „okręgówki”. Niemal bez
pomyłki przez b-klasową jesień przebrnęły rezerwy klubu z Wilkowic, zaś juniorzy
w mocno obsadzonej stawce
ustąpili jedynie rówieśnikom
Podbeskidzia II Bielsko-Biała
i Beskidu Skoczów.
Rok 2021 zapamiętany zostanie również z racji uruchomienia innowacyjnych zajęć
piłkarskich dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz realizacji projektów transgranicznych
z partnerami z Czech i Słowacji. Wpłynęły one na podniesienie sprawności fizycznej,
wymianę myśli szkoleniowej
oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwoju poprzez
uprawianie piłki nożnej.

wójt gminy Wilkowice:

Piłkarskie drużyny z Wilkowic z medalowym efektem uczestniczyły w tym roku w Mistrzostwach
Polski Ludowych zespołów Sportowych.

Foto: MAt. LKS KLIMczoK ByStRA

Foto: MAt. PRASowE

Jak na jubilata przystało,
klub z Wilkowic z przytupem wkroczył w wyjątkowy
rok swojego funkcjonowania. Podczas Młodzieżowych
Mistrzostw Polski do lat 13
w futsalu młodzi zawodnicy w barwach GLKS zdobyli
historyczne brązowe medale,
potwierdzając wysokie już
umiejętności i dobrze wykonywaną pracę na treningach.
Gdy latem finiszowały rozgrywki piłkarskie, o GLKS Wilkowice znów zrobiło się głośno.
Seniorzy w znakomitym stylu
awansowali na szczebel ligi
okręgowej, nie ponosząc ani jednej porażki w meczach o punkty
A klasy Podokręgu Bielsko-Biała. Na wysokości zadania stanęła
też młodzież, bo po tytuły mistrzowskie sięgnęły drużyny
juniorów starszych, trampkarzy
starszych i młodzików. Na odnotowanie zasługuje także udział
drużyn z Wilkowic w Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych w kategoriach
wiekowych do lat 14 i 16. I tu
znakomite występy dały lokaty na podium, w tym końcowy
sukces starszej grupy.
Nowy sezon to kontynuacja
pasma sukcesów. Seniorzy pod
wodzą trenera Krzysztofa Bąka
nie przegrali ani razu, a wygrywając znaczącą większość spotkań zameldowali się na finiszu
jesieni na samym szczycie ta-
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JANUSz zeMANek,

Foto: MAt. GLKS wILKowIcE

Licznymi osiągnięciami
uczcili zawodnicy GLKS
Wilkowice 75-lecie istnienia
klubu. Powody do radości
w mijającym roku mieli również inni sportowcy, którzy
reprezentując gminę Wilkowice z powodzeniem uprawiają dyscypliny zimowe,
piłkę ręczną czy gimnastykę.

BESKIDZKA

LkS klimczok Bystra z powodzeniem szkoli młodych adeptów w dyscyplinach zimowych, w
tym niezmiennie cieszących się popularnością skokach narciarskich.

Gmina Wilkowice, a konkretnie w tym przypadku klub
Trampolina UKS Alfa, może pochwalić się także uzdolnionymi
zawodnikami w konkurencjach
gimnastycznych. Początkiem listopada w Wilkowicach odbyły
się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Skokach na
Trampolinie, Ścieżce i Podwójnej Mini Trampolinie. Gospodarze wypadli w nich doskonale.
Filip Procner, który doczekał
się w tym roku powołania do
kadry narodowej, był najlepszy
w skokach na ścieżce i podwójnej mini trampolinie. W skokach na podwójnej trampolinie
po srebro sięgnął Maksymilian
Dominiak, a drużyna w składzie:
Filip Procner, Franciszek Śpie-

wak i Kacper Kubinek zgarnęła brąz.
Na arenie międzynarodowej
zaistniała piłkarka ręczna Emilia Więckowska. Niemal etatowa reprezentantka Polski, na
co dzień zawodniczka Klubu
Sportowego Bystra, była podporą biało-czerwonej kadry
w tegorocznych Mistrzostwach
Europy rocznika 2004. Dobra
dyspozycja młodej szczypiornistki nie przeszła niezauważona. Wybrana została do
najlepszej indywidualnie drużyny mistrzostw, a następnie
zakwalifikowana przez Europejską Federację Piłki Ręcznej
do programu „Respect Your
Talent”, w którym znalazły
się najbardziej utalentowane

zawodniczki z krajów Starego Kontynentu.
Od wielu lat poniżej wysoko zawieszonej poprzeczki
nie schodzą reprezentanci Ludowego Klubu Sportowego
Klimczok Bystra w dyscyplinach zimowych. Tymoteusz
Dyduch, Kacper Tomasiak
czy Jan Habdas to skoczkowie, którzy poczynają sobie
coraz śmielej. W przypadku
ostatniego z wymienionych,
który niedawno ukończył 18
lat, faktem stał się początkiem
grudnia debiut w elitarnych zawodach Pucharu Świata. Poprzedziły go znakomite starty
w konkursach FIS Cup w Falun, okraszone nawet miejscem
na podium.

to już kolejny rok, gdy o sportowcach reprezentujących
kluby z terenu gminy Wilkowice jest głośno. W okresie
startowym nie ma właściwie
weekendu, aby nie docierały
do nas sygnały o wartościowych wynikach. Przyjmujemy
te osiągnięcia z dużą satysfakcją. Nasze kluby wiedzą doskonale, jak szkolić młodych
adeptów poszczególnych
dyscyplin, posiadają wykwalifikowaną kadrę trenerską.
Gmina stwarza natomiast ku
temu możliwie optymalne warunki. Wszelkie inwestycje w
infrastrukturę sportową mają
sens, bo służą dochodzeniu
do mistrzowskiego poziomu,
a w szerszej perspektywie
zapewniają prozdrowotny,
wszechstronny rozwój naszych
młodych mieszkańców.
W kadrze biegaczek narciarskich jest z kolei Weronika Jarecka, a jej śladami
podążają regularnie plasujące się w czołówce zmagań
krajowych inne podopieczne Klimczoka – Emilia Dobija, Maria Jakubiec, Zofia
Dusińska, Weronika Drelicharz czy Martyna Mańdok.
To rzecz jasna tylko mocno
skrótowe odniesienie do licznych sukcesów, jakie dzięki
profesjonalnemu szkoleniu
stają się udziałem klubu
z Bystrej. (RA)

Życzymy rodzinnych, błogosławionych, spokojnych
i pełnych duchowej radości Świąt Bożego Narodzenia.
Niechaj Dzieciątko Jezus znajdzie godne mieszkanie
w naszych sercach i zostanie przyjęte z wiarą
i miłością,
a światło gwiazdy betlejemskiej niech będzie znakiem
na szlaku do prawdziwego szczęścia.
W Nowym 2022 Roku życzymy dobrego zdrowia, powodzenia
oraz realizacji wszelkich planów
i zamierzeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kwiatek
www.gazetabeskidzka.pl

Wójt Gminy
Janusz Zemanek
gRudzIeń 2021
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Nietypowy projekt opracowany przy udziale Lasów
Państwowych systematycznie zyskuje swoich zwolenników. EkoEksperymentarium,
bo o nim mowa, to gra online, która dotyczy środowiska
i w przystępny sposób pomaga zrozumieć, co dzieje się
z klimatem i jak można dbać
o naszą planetę.
Darmowa gra została
stworzona dla tych wszystkich, którzy poprzez zabawę
chcą zmieniać świat. Uczestnicy gry uczą się proekologicznych nawyków, które
łatwo przenieść można z wirtualnego do realnego świata.
Uzyskują informacje dotyczące tego, kim jest leśnik i jakie są jego zadania. Tworzą
też kronikę z pamiątkowymi
zdjęciami po wizycie w lesie i poznają zasady, których
trzeba przestrzegać, żeby nie

szkodzić środowisku, a więc
nie marnować zasobów, ograniczać zużycie plastiku czy
zmniejszać ślad węglowy.
Ilustrowana rodzina pokazuje dzieciom, że w lesie nie ma
miejsca na nudę. Można zagrać w grę terenową z przyjaciółmi, przejść się ścieżką
edukacyjną, zorganizować biwak lub wziąć relaksacyjną
„leśną kąpiel”.
EkoEksperymentarium to
doskonałe narzędzie edukacji
ekologicznej. Nic dziwnego,
że z gry korzystają także rodzice, doceniający merytorycznie dopracowaną bazę
do rozmów o ochronie środowiska. Dodać warto, że
opiekę nad EkoEksperymentarium sprawuje Ministerstwo
Klimatu i Środowiska, a do
wszelakich technicznych zagadnień zaproszono ekspertów. (RED)

Foto: Mat. Nadleśnictwa Wisła

EKOLICZBA
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świerkowych choinek
zostało przekazanych uczestnikom II Istebniańskiego
Jarmarku Świątecznego. Wydarzenie w radosnym klimacie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyło
się w niedzielę 5 grudnia w Istebnej. Wśród wielu dostępnych regionalnych produktów nie mogło zabraknąć
pachnących lasem choinek świerkowych. Dokładnie
pół setki drzewek przekazało Nadleśnictwo Wisła i wystarczyło kilkanaście minut, by całkowicie bezpłatnie
znalazły one swoich właścicieli. W ten sposób skutecznie
popularyzowano naturalne choinki, które na terenie
Nadleśnictwa są pozyskiwane legalnie oraz w ramach
planowych zabiegów. (R)
grudzień 2021

Zielone Czeki wręczone

Poznaliśmy laureatów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Zielonych Czeków, nagrody przyznawanej
corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji
Dnia Ziemi.

W zaszczytnym gronie nagradzanych podczas uroczystości na Stadionie Śląskim
w Chorzowie znalazła się m.in.
Gmina Wilkowice.
– Bardzo nas to cieszy, ale
przyznam, że nie spodziewaliśmy się aż tak dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły
na konkurs. W tym roku po
raz pierwszy przyznany został Zielony Czek w kategorii
„Gmina przyjazna dla czystego powietrza” – mówi Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach. Na wspomnianą
oraz pozostałe kategorie, czyli
„Ekologiczna osobowość roku”
„Inwestycja proekologiczna
roku” i „Programy i akcje na
rzecz ochrony przyrody oraz
edukacji ekologicznej”, wpłynęły łącznie 43 zgłoszenia.
Jeden z czterech czeków
o wartości 10 tys. zł powędrował do Gminy Bieruń. To
w uznaniu za wielotorowe
działania w zakresie walki
o czyste powietrze. Te dostrzeżono również w przypadku Gminy Wilkowice, która
otrzymała wyróżnienie wraz
z pięcioma innymi samorządami. – Rok 2020 w zakresie
poprawy jakości powietrza
był dla naszej gminy absolutnie przełomowy. I to zarówno
pod względem podejścia do
problemu pod kątem edukacyjnym, jak i samych inwestycji – mówi Janusz Zemanek,
wójt Wilkowic.
Niezwykle istotne znaczenie miało w tej gminie
przyjęcie uchwały w sprawie
udzielania dofinansowania zadań określonych w Programie
Ograniczenia Niskiej Emisji
na lata 2019-2023. Wśród
zrealizowanych z powodzeniem działań ekologicznych
na wspomnienie zasługuje
montaż ekosłupków w gminnych sołectwach oraz oczyszczaczy powietrza w salach
przedszkolnych, przeprowa-

Foto: Mat. WFOŚiGW w Katowicach

Gra o środowisku

Gabriela Guściora-Konieczna odebrała nagrodę w kategorii „Ekologiczna
osobowość roku”.
dzenie pilotażowego programu współpracy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
obejmującego m.in. postawienie mobilnego biura programu „Czyste Powietrze”,
oraz zorganizowanie prelek-

cji i konferencji dotyczących
szkodliwości zanieczyszczenia powietrza. Sukcesem
zakończyły się nabory na wymianę pieców węglowych na
gazowe w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy, jak również konsultacje

Prezes Funduszu Tomasz Bednarek i wójt gminy Wilkowice Janusz Zemanek
podczas rozdania nagród Zielone Czeki.

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

mieszkańców z Niezależnymi
Doradcami Energetycznymi,
prowadzące do sporządzenia ponad setki wniosków,
głównie na wymianę źródła
ogrzewania i/lub termomodernizację.
Jak podkreśla wójt Zemanek, odebrany dyplom z wyróżnieniem „Gminy przyjaznej
dla czystego powietrza” to mobilizacja, aby zainicjowane już
działania kontynuować w kolejnych latach. – Wiele jest
ciągle do zrobienia, od czegoś
jednak trzeba zacząć. Jakość
powietrza w naszych sołectwach ulega poprawie. Natomiast niemożliwe jest, aby
problem, który na szczęście
coraz więcej osób dostrzega,
zlikwidować w krótkim czasie.
Potrzeba długofalowej strategii
i zgodnie z nią postępujemy –
dodaje Janusz Zemanek.
W pozostałych kategoriach Zielone Czeki odebrali:
Gabriela Guściora-Konieczna („Ekologiczna osobowość
roku”) za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych wśród mieszkańców
Bielska-Białej i powiatu bielskiego oraz prezentowanie
postawy cechującej się wyjątkową odpowiedzialnością za
stan środowiska naturalnego,
Gmina Rędziny („Inwestycja
proekologiczna roku”) za budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków jako
jednej z największych inwestycji współfinansowanych ze
środków WFOŚiGW w Katowicach w 2020 r. oraz Fundacja Czas na Las („Programy
i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”) za prowadzenie edukacji
ekologicznej w przedszkolach,
polegającej na kształtowaniu
u dzieci odpowiedzialności za
stan przyrody. W tej kategorii wyróżnienie uzyskała także
bielska Fundacja Ekologiczna
Arka. (MA)

www.gazetabeskidzka.pl
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Tylko do końca tego roku można uzyskać dotację na montaż kotła na paliwo stałe, a więc m.in. węgiel.
Przypominają o tym pracownicy Gminnych Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych Programu „Czyste
Powietrze”.
Punkty, tworzone w gminach województwa śląskiego
przy współpracy miejscowych
samorządów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, powstały także
w naszym regionie. W powiecie bielskim założyły je m.in.
Bestwina, Jasienica, Jaworze,
Kozy, Wilamowice, na Śląsku Cieszyńskim zaś Wisła,
Ustroń czy Istebna. Powstały, aby ułatwić mieszkańcom
poszczególnych gmin zapoznanie się z możliwościami
uzyskania dofinansowania
do wymiany kotłów i poprawienia bilansu energetycznego
swoich domów, np. poprzez
termomodernizację. Pracow-

nicy punktów pomagają również w wypełnieniu wniosku
o uzyskania takiego dofinansowania, przede wszystkim
z krajowego programu „Czyste Powietrze”.

W Jaworzu Punkt rozpoczął działalność w lipcu tego
roku, od tego czasu pracownicy przyjęli setki telefonów,
a za ich pośrednictwem około 30 osób złożyło wnioski

Zielona Ręka to także Ty

Jak wyjaśnia Wojciech
Owczarz, założyciel i prezes
Arki, Zielona Ręka to największy w Polsce innowacyjny program aktywnej edukacji
ekologicznej. – Chcemy zmierzyć się z realnymi problemami ekologicznymi, które stają
się udziałem naszej codzienności, fatalną jakością powietrza,
smogiem, dzikimi wysypiskami, ale także upałami, suszami czy trąbami powietrznymi,
spowodowanymi zmianami
klimatycznymi – mówi.
Propozycję zaangażowania
Arka kieruje do wszystkich, ale
stawia głównie na najmłodsze

Foto: Mat. Fundacji Arka

Fundacja Ekologiczna
„Arka” ogłosiła nabór do
przyszłorocznego programu aktywnej edukacji ekologicznej „Zielona Ręka”.
Wolontariusze przekonują,
że nawet niewielkie zaangażowanie może przyczynić się
do ochrony środowiska.

pokolenie. Program Zielonej
Ręki ma edukować, a temu
celowi służą proste, ale wymierne działania ekologiczne,
np. sadzenie drzew, sprzątanie
terenów przyrodniczych, pomoc przy ratowaniu zwierząt. –
Chcemy pokazywać, że każde,
nawet najmniejsze działanie
ma sens. Że działając w grupie
i systematycznie jesteśmy, jak
kropla drążąca skałę – mówi
prezes Arki.

www.gazetabeskidzka.pl

Wolontariusze Arki zaproponowali cały wachlarz różnego rodzaju akcji i przedsięwzięć,
w których można wziąć udział
w zależności od własnych zapatrywań i chęci. Są wśród nich
akcje „Książka za drzewo”,
„Rower pomaga zwierzętom”,
„Śmieciobranie”, „Dajemy rzeczom drugie życie”, „Sadzimy
wodę” czy „Kwiaty zamiast
śmieci”. Właściwie każdy, kto
chce działać na rzecz środowi-

o dofinansowanie wymiany
pieca. Zorganizowali również
dwa ogólnodostępne spotkania
z mieszkańcami w Domu „Pod
Harendą”, gdzie odpowiadali na
ich pytania. Szybko ukształto-

ska, ma szansę znaleźć coś, w co
może się włączyć. Co więcej,
Arka przekonuje, że nawet małe
zaangażowanie może przysłużyć
się naturze.
Projekt prowadzony jest
od kilku lat, z czasem doszły
kolejne pomysły, za którymi
dołączyły kolejne osoby chętne służyć ratowaniu środowiska. I tak w tym roku, do tej
pory, w różnorodnych akcjach
i aktywnościach wzięło udział
ponad 730 tysięcy uczestników. Arka stawia sobie za cel,
aby w przyszłym roku ta liczba była większa od miliona –
na razie chęć wzięcia udziału
w akcji wyraziło ponad 300
tys. osób. Fundacja zachęca,
aby już dzisiaj pomyśleć, jak
można wesprzeć ratowanie
planety. Na stronie przedsięwzięcia www.zielonareka.pl
na chętnych czeka specjalny
formularz, w którym można
wybrać coś dla siebie spośród
kilkunastu akcji. Wojciech
Owczarz zachęca nie tylko pojedyncze osoby, ale całe grupy,
np. klasy i szkoły. (Ł)

wał się model działania. Mieszkaniec najpierw dzwoni z prośbą
o informację, przy jej udzielaniu zapraszany jest na osobiste
spotkanie w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. Pracownicy przekazują mu, jakie dane
i dokumenty powinien przygotować, aby wypełnienie wniosku
poszło jak najsprawniej. Potem
na miejscu, rzecz jasna przy
pomocy pracowników Punktu,
wypisanie takiego wniosku nie
przekracza z reguły godziny.
Wilamowicki Punkt na
stronie Urzędu Gminy przypomniał swoim mieszkańcom,
że dofinansowanie na zakup
i montaż kotła na węgiel
w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego
roku. Dodatkowo dotację na
zakup kotła węglowego można uzyskać tylko wtedy, gdy
budynek mieszkalny nie jest
podłączony do sieci dystrybucji gazu.
Zgodnie z przepisami, jakie
obowiązują w województwie
śląskim, przede wszystkim
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„uchwałą antysmogową” przyjętą 7 kwietnia 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego,
od początku przyszłego roku
w ogóle nie można korzystać
z węglowych kotłów mających
powyżej 10 lat (a więc wyprodukowanych przed 2007 r.).
Nadmienić warto, że program „Czyste Powietrze”
ma charakter kompleksowy,
a jego celem jest zmniejszenie
lub uniknięcie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez
domy. Program skupia się na
wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków, by
efektywnie zarządzać energią.
Działania te nie tylko pomagają
chronić środowisko, ale dodatkowo realnie zwiększają domowy budżet, dzięki poczynionym
oszczędnościom finansowym.
Szczegółowe informacje
o zasadach programu można uzyskać na stronie www.
wfosigw.katowice.pl w zakładce „oferta dla osób fizycznych”. (R)

Zima w lesie

Foto: Paweł Griner/Mat. Nadleśnictwa Węgierska Górka

Ostatnie dni dla węgla

BESKIDZKA

Pracownicy Nadleśnictwa Węgierska Górka przygotowali dla młodszych
dzieci specjalną prelekcję „Zima w lesie”. Zaprezentowali ją dzieciom z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowej. Najmłodsi dowiedzieli się,
w jaki sposób zwierzęta potrafią przetrwać zimę oraz jak można im w
tym pomóc. Zajęcia przeprowadzili leśniczy leśnictwa Skrzyczne Marta
Knapek wraz z podleśniczym Markiem Knapkiem.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja
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Udaną jesienną część zmagań ligowych ma
za sobą większość drużyn występujących pod
szyldem Rekordu Bielsko-Biała.
Futsalowy zespół z Cygańskiego Lasu potwierdził, że
i w tym sezonie aspiracje mistrzowskie są jak najbardziej
zasadne. Bielszczanie wygrali
niemal wszystkie dotychczasowe mecze ligowe i z przewagą
4 punktów nad Piastem Gliwice zameldowali się na półmetku rozgrywek na ich czele.
– To cieszy, bo trudnych spotkań, w których losy punktów
ważyły się do ostatnich minut,
nie brakowało. Drużyna gra
inaczej, gra dobrze, a pozycja
lidera nie jest dziełem przypadku – mówi Janusz Szymura, prezes Rekordu.
Jak dodaje sternik wielokrotnego mistrza Polski
w futsalu, profity przynosi
praca treningowa wykonywana przez nowego szkoleniowca
Jesusa Lopeza Garcię. Oceny
tej nie zmienia fakt zakończenia przygody z Ligą Mistrzów
na etapie rundy zasadniczej. –
Z występu w Europie możemy
być umiarkowanie zadowoleni.
Absolutnie nie możemy powiedzieć, że do mistrzowskiego
grona nie pasujemy. Na tym

grudzień 2021

poziomie jedna sytuacja może
przesądzić o losach meczu,
a nawet całego turnieju. I tak
też było w naszym przypadku
– podkreśla Szymura.
Na słowa uznania za postawę w rundzie jesiennej zapracowali III-ligowi piłkarze
Rekordu pod wodzą trenerską
Dariusza Mrózka. Zimę spędzą
jako 6. zespół w tabeli, ale strata do lidera z Goczałkowic nie
jest na tyle duża, aby wiosną
nie myśleć o pokrzyżowaniu
szyków jednemu z faworytów

zmagań. – Ciągle patrzymy
w górę stawki, a styl zademonstrowany predestynuje nas do
tego, aby mierzyć wysoko –
komentuje prezes bielskiego
klubu. – Szkoda dwóch porażek poniesionych u siebie
w końcówce rundy, ale nie
zmienia to optymistycznego
podejścia do dalszej części sezonu. Postaramy się powalczyć
o awans. To deklaracja pewnie
ciekawa z perspektywy kibica,
ale też oparta o realia – dopowiada prezes Szymura.
A skoro o sukcesach
mowa to nie sposób pominąć osiągnięcia, jakie stało
się udziałem „rekordowych”
15-latków, podopiecznych

Szkoły Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord pod trenerską batutą Daniela Gali
i Tomasza Skowrońskiego.
Młodzi zawodnicy zapisali
się w annałach, wszak po barażach z Wartą Gorzów Wielkopolski wywalczyli awans
do Centralnej Ligi Juniorów
U-15, wygrywając wcześniej rywalizację w I Lidze
Wojewódzkiej Trampkarzy.
– To spektakularny wyczyn,
bo po raz pierwszy nasz męski zespół piłkarski dotarł na
szczebel ogólnopolski. Tym
bardziej cieszy, że dotyczy to
utalentowanej młodzieży Rekordu, z której bez wątpienia
przez lata będziemy mieli po-

Jedno z najważniejszych wydarzeń minionej jesieni to historyczny awans młodych piłkarzy Rekordu do Centralnej
Ligi Juniorów U-15.

Foto: Paweł Mruczek/Mat. BTS Rekord

Punktowali i wygrywali
Domowe występy futsalowego Rekordu w hali przy ulicy Startowej gromadziły sporą rzeszę fanów, czemu trudno się dziwić wobec wciąż imponujących osiągnięć aktualnego mistrza kraju.
żytek – mówi z satysfakcją
prezes bielskiego klubu.
Trudna okazała się z kolei
jesień dla piłkarek Rekordu,
które zadebiutowały w Ekstralidze, ale zdołały odnieść
ledwie 1 zwycięstwo. – Zderzyliśmy się z zupełnie innym poziomem. Kilka drużyn
było poza naszym zasięgiem
i tylko zbieg sprzyjających
okoliczności w połączeniu
z determinacją zawodniczek sprawiały, że nawiązywaliśmy walkę – przyznaje
Szymura. Bielszczanki potencjał jednak mają, o czym
świadczyć może sensacyjne
wyeliminowanie w rozgrywkach Pucharu Polski mocnego
GKS-u Katowice. W okresie
zimowym w zespole nastąpią
przetasowania personalne,
a nowym trenerem mianowano mającego sukcesy w ko-

biecym futbolu Zbigniewa
Witkowskiego. – Dajemy sygnał drużynom przeciwnym,
że mimo ostatniego miejsca
w tabeli nie zamierzamy odpuszczać – wyjaśnia prezes Rekordu.
Dodać należy, że przy Startowej w kontekście żeńskiego
futbolu także są klarowne powody do optymizmu. Po uzyskaniu w czerwcu awansu do
Centralnej Ligi Juniorek U-17
bielskie zawodniczki zanotowały udaną rundę w roli beniaminka, a 18 „oczek” na 9
rozegranych meczów zasługuje na pochwały. – Grę na
zielonym boisku i w hali jesteśmy zmuszeni w przypadku kobiecych drużyn łączyć.
Jak doskonale widać, choć konieczne, jest to dosyć trudna
sztuka – podsumowuje Janusz
Szymura. (M)
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