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wizyta fundacji KRameRa
Niemcy poznają polski system pomocy
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atRaKcją jawoRza

Powstaje ciekawie wyposażone 
Centrum Edukacji Ekologicznej
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PRzyGotowania 
do wielKanocy

Świąteczne konkursy angażują najmłodszych
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Edukacja i sport w jednym
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Samorządy przystępują do modernizacji dróg

Wiele gmin naszego regionu 
otrzymało ostatnio dofinan-
sowanie do remontów dróg. 
W Bestwinie, Jasienicy, 
Szczyrku czy Wilamowicach 
te dodatkowe środki pozwo-
lą na szybką modernizację 
ulic zniszczonych przed 
kilku laty przez ulewne 
deszcze.

str.  7, 8, 12

fo
to

: m
ir

os
ła

w
 łu

ka
sz

uk

W naszym regionie nie brakuje placówek oświatowych, 
które zapewniają swoim podopiecznym kompleksowy 
rozwój. Połączenie sportu i nauki na wysokim poziomie i w 
nowoczesnych warunkach gwarantują Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Rekordu w Cygańskim Lesie.
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wszechstRonna ofeRta 
dla uczniów

Pieniądze na Remonty
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Rajd 
maRzenie

Organizatorzy zapraszają 
27 kwietnia na charytatywny 
rajd samochodowy na rzecz 
operacji Marzeny Kuźmy, 
chorej na syringomielię i Ze-
spół Arnolda Chiariego.

Marzena Kuźma jest 
mieszkanką powiatu biel-
skiego, matką trzech córek, 
dla których musi walczyć 
o swoje zdrowie z całych 
sił. Niezwykle rzadka cho-
roba niszczy rdzeń kręgowy, 
Marzena szukała sposobu, 
by zatrzymać chorobę. Tak 
trafiła do hiszpańskiej kli-
niki, w której dodatkowo 
zdiagnozowano zespół Ar-
nolda Chiariego. Operacja 
to jedyny ratunek i szansa 
na zatrzymanie choroby. 
Koszty operacji to ok. 100 
tys. zł.

W zebraniu pieniędzy 
może pomóc charytatywny 
rajd samochodowy. To tu-
rystyczny rajd na orientację, 
nie trzeba mieć sportowego 
samochodu, czy specjalnych 
umiejętności. Każda załoga 
otrzyma na starcie mapkę 
z instrukcjami dotyczącymi 
przejazdu. Po drodze będzie 
czekało również kilka zadań. 
Start nastąpi z parkingu przed 
Makro, meta na parkingu 
w kompleksie Nowe Miasto 
przy ulicy Legionów 26/28.

Na mecie na uczestników 
czekają nagrody. W progra-
mie również znalazł się dan-
ce & fitness (zumba), pokaz 
piłkarskich umiejętności, ket-
tlebells oraz zawody jumping 
frog i prezentacja aut zabyt-
kowych oraz pokaz ratownic-
twa medycznego i malowanie 
samochodu. Zapisy pod lin-
kiem: www.siepomaga.pl/
rajdmarzenie. (R)

KuRoRt z nową sztuKą
Jaworzański Teatr Amator-

ski „Kurort” zaprasza w dwa 
ostatnie marcowe dni na swój 
nowy spektakl.

W sobotę i niedzielę, 30 
i 31 marca o godz. 17 warto 
wybrać się do Domu Gmin-
nego „Pod Harendą”, gdzie 
Teatr z Jaworza wystawi sztu-
kę „Furie”. To nowy spek-
takl „Kurortu”, działającego 
prężnie pod egidą i w struk-
turach Stowarzyszenia Ja-
worze-Zdrój. Zagrają w nim, 
wcielając się w poszczególne 

role: Renata Podstawny, Mag-
dalena Śpiewak, Beata Sikora, 
Katarzyna Barwicka-Pułtorak 
i Krzysztof Jurczyk. Reżyse-
rii sztuki podjęła się Barba-
ra Szermańska.

Informacje odnośnie wej-
ściówek można uzyskać pod 
numerami telefonów: 33-817-
22-17 (Barbara Szermańska, 
w godzinach pracy Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Jaworzu) 
oraz 694-949-720 (Grzegorz 
Nędzka, prezes Stowarzysze-
nia Jaworze-Zdrój). (R)

sesja sejmiKu młodych

Po raz ósmy 13 marca 
młodzi z gminy Wilamowi-
ce zebrali się na Sesji Sejmi-
ku Uczniowskiego.

Sesja w Gminnym Centrum 
Zachowania Dziedzictwa Kultu-
rowego była poświęcona światu 
polityki, zwłaszcza samorządu 
lokalnego. Na zaproszenie de-
legatów odpowiedzieli sekre-
tarz gminy Andrzej Kołtun, 
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Stanisława Kudłacik i przewod-
nicząca Komisji ds. Samorzą-
du, Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Sportu Urszula Kucharska. De-
legaci skorzystali z okazji i zada-

wali gościom pytania związane 
z ich pracą, funkcjonowaniem 
ich urzędów, a także całego sa-
morządu lokalnego. Goście roz-
mawiali o działalności organów 
gminy Wilamowice, o planach 
na przyszłość, sukcesach i inwe-
stycjach.

Podsumowaniem sesji 
stały się warsztaty związane 
z jej tematyką, Gminą Wila-
mowice i funkcjonowaniem 
organów samorządu tery-
torialnego. Była to kolejna 
okazja do utrwalenia wiedzy, 
a także zdobycia nowych do-
świadczeń. (SP Dankowice)
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Jednym z celów Sejmiku Uczniowskiego jest wykreowanie nowych 
liderów lokalnej społeczności. 

Święto słowa w Pałacu czeczów
W Pałacu Czeczów w Kozach 
zorganizowano XXI Powia-
towy Konkurs Recytatorski 
„Słońce, słońce – i – życie…”.

W imprezie wzięło udział 
58 recytatorów wyłonionych 
w eliminacjach szkolnych 
w 17 szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych. Komisja 
oceniająca w składzie: Halina 
Kubisz-Muła (przewodniczą-
ca jury, instruktor teatralny), 
Ewa Polak-Walesiak (aktorka 
teatralna, założycielka Teatru 
Kwadryga w Bielsku-Białej) 
oraz Janusz Legoń (krytyk 
teatralny) po uważnym wy-
słuchaniu wszystkich recy-
tatorów oraz szczegółowej 
analizie prezentacji postano-

wiła przyznać nagrody i wy-
różnienia. W kategorii klas 
I-III zwyciężyła Kornelia 
Janusz z SP nr 5 w Czecho-
wicach-Dziedzicach, w kate-

gorii klas IV-VI Julia Borko 
z tej samej szkoły, w katego-
rii klas VII, VIII i gimnazjum 
Klaudia Kidoń z ZSP w Ru-
dzicy.

Uroczyste podsumowanie 
konkursu dla laureatów wraz 
z wręczeniem nagród odbę-
dzie się w najbliższy czwar-
tek 28 marca o godz. 10 
w Pałacu Czeczów w Kozach. 
Patronat nad konkursem zor-
ganizowanym przez Biuro ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Bia-
łej objął Starosta Bielski An-
drzej Płonka.

Na j l eps i  r ecy ta to rzy 
w każdej kategorii 5 kwietnia 
w Miejskim Domu Kultury im. 
Wiktorii Kubisz w Bielsku-
-Białej reprezentować będą 
powiat bielski podczas etapu 
rejonowego konkursu recyta-
torskiego. (Mw)
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Biennale uczniów 
szKół Plastycznych

Bielska Galeria BWA oraz 
Zespół Szkół Plastycznych 
w Bielsku-Białej zapraszają 
w piątek 29 marca o godz. 11 
na wystawę pokonkursową 
14. Ogólnopolskiego Bien-
nale Rysunku i Malarstwa 
Uczniów Średnich Szkół Pla-
stycznych.

Przegląd, organizowany 
przez Zespół Szkół Plastycz-
nych w Bielsku-Białej, obej-
muje twórczość młodzieży 
ze szkół plastycznych, pu-
blicznych i niepublicznych, 
łącznie z ponad trzydzie-
stu placówek. Biennale jest 
ważnym przeglądem umie-
jętności warsztatowych oraz 

inwencji i aspiracji młodych 
plastyków. Do jury zaprasza-
ni są profesorowie Akademii 
Sztuk Pięknych w Polsce, 
którzy wybierają Grand Prix 
oraz przyznają nagrody i wy-
różnienia w dziedzinie ma-
larstwa i rysunku, a także 
kwalifikują prace na wysta-
wę w Galerii Bielskiej BWA.

Wystawa potrwa do 22 
kwietnia. Obok prezentujemy 
dwie z prac, jakie znajdą się 
na pokonkursowej wystawie.

Hanna Ziarkowska, Brzeg,  
ZSP w koszalinie, nauczyciel 
prowadzący Paweł Rogalski. zd
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styPendium dla flecistKi
Estera Pyka została Stypen-
dystką Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w XVI edycji programu Mło-
da Polska 2019.

Estera Pyka ma 24 lata, 
mieszka w Grodźcu i studiuje 
na Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach. Jest laureatką wielu 
konkursów, m.in. Eugene Ma-
galif „Flute Concerto” Interna-
tional Competition w USA, San 
Francisco International Innova-
tive Music Competition w San 
Francisco, IX International 
Music Competition w Belgra-
dzie, The North International 
Music Competition w Szwecji, 
IMKA Internet Music Compe-
tition w Bośni i Hercegowinie, 
„eMuse” Online Music Compe-
tition w Grecji, XI Międzynaro-

dowego Konkursu Interpretacji 
Muzycznej w Przemyślu, XVII 
i XVIII Konkursu etiud w Aka-
demii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowi-
cach, 5 Międzynarodowego 
Konkursu Duetów z Harfą, XIV 
Międzynarodowego Przeglądu 
Zespołów Kameralnych w Ja-

worze. Jest również finalistką 
XI i XII Konkursu Muzyki XX 
i XXI wieku dla młodych wy-
konawców w Radziejowicach.

Mimo młodego wieku 
współpracowała już z takimi 
orkiestrami, jak Filharmonia 
Opolska, Filharmonia Dolno-
śląska w Jeleniej Górze, Opera 

Śląska w Bytomiu, Orkiestra 
Muzyki Nowej, Bielska Orkie-
stra Festiwalowa, Teatr Mu-
zyczny Arte Creatura, Polski 
Teatr Historii.

W programie „Młoda Pol-
ska” Ministerstwo nagradza 
artystów do 35. roku życia, 
wykazujących się wybitny-
mi osiągnięciami. Środki ze 
stypendium mogą być prze-
znaczone na realizację konkret-
nych projektów artystycznych, 
studia i pobyty twórcze za 
granicą, zakup instrumen-
tów i sprzętu niezbędnego do 
pracy twórczej. Operatorem 
Programu jest Narodowe Cen-
trum Kultury.

Do XVI edycji Programu 
„Młoda Polska” wpłynęło 616 
wniosków, ostatecznie ocenio-
no 553, a stypendia przyzna-
no 88 osobom w kategoriach: 
film, fotografia, literatura, mu-
zyka, sztuki wizualne, taniec, 
teatr. (UGJ)

igor warykiewicz, Tchnienie obraz nr 1, ZSP w Dąbrowie Górniczej, 
nauczyciel prowadzący Mariusz wnukowski.
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siła KoBiet PodBesKidzia
Wiele wydarzeń kultu-
ralnych i edukacyjnych 
zaplanowano podczas te-
gorocznego IX Kongresu 
Kobiet Podbeskidzia, któ-
ry oficjalnie rozpoczął się 
8 marca.

– Zapraszamy wszystkich 
do udziału. Chcemy pokazać, 
jak przez współdziałanie moż-
na zgodnie tworzyć nie tylko 
swój osobisty sukces, ale też 
wnosić wkład do rozwoju kra-
ju i Europy – mówi posłanka 
Mirosława Nykiel, inicjator-
ka i współorganizatorka Kon-
gresu, odbywającego się pod 
jej honorowym patronatem. 
W tym roku hasłem „Pamię-
taj: działamy dla Ciebie. Buduj 
relacje, a nie aplikacje” panie 
chcą podkreślić, że sukces wy-
kuwa się poprzez wzajemne 
wsparcie i cierpliwe budowa-
nie relacji.

IX Kongres organizator-
ki zainaugurowały odwoła-
niem do poprzedniej edycji, 
gdy prowadzono sprzedaż 
książki Urszuli Bożałkińskiej 
„On, Ona i wojna” z przezna-
czeniem dochodu na Salwa-
toriańskie Stowarzyszenie 

Hospicyjne. Teraz na ręce 
Grażyny Chorąży, prezes 
Stowarzyszenia, przekazany 
został czek na kwotę 10 tys. 
zł, jaką udało się uzyskać ze 
sprzedaży książki.

Pierwszą z imprez było 
przedstawienie artystów lu-
belskiego Teatru NN „Siedem 
opowieści nie tylko dla dzieci” 
wystawione 21 marca w sali 
ceremonialnej przy cmentarzu 
żydowskim w Bielsku-Białej. 
W czwartek 4 kwietnia kardio-
log Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Urszula Bożałkińska i Elżbie-
ta Lovel zapraszają na wykład 
lekarza Piotra Procnera „Stop 
boreliozie, prawa pacjenta 

i prawa lekarza”. Z kolei 24 
kwietnia w Książnicy Beskidz-
kiej Anna Gawlas poprowadzi 
rozmowy i warsztaty dla mam 
z dziećmi na temat pozytyw-
nego egoizmu, a więc o tym, 
jak pogodzić życie rodzinne 
i zawodowe bez wyrzeczeń 
i poczucia winy. Jak pogodzić 
drogę do sukcesu z życiem ro-
dzinnym opowie też bizneswo-
man Beata Hańderek.

Na czwartek 16 maja prze-
widziano kontynuację ubiegło-
rocznego wydarzenia, które 
cieszyło się wielkim zaintere-
sowaniem – „Matki i Córki 2 
– więzi ponad wszystko”. Ha-
lina Gawlińska, właścicielka 

firmy Future Clinik, opowie 
jak zachować młodość i być 
szczęśliwym, następnie sty-
listka Patrycja Jagiełło udzieli 
rad, jak dobrze się ubrać i za-
prezentuje pokaz metamorfo-
zy, a Katarzyna Damek opowie 
o korzyściach płynących z ak-
tywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu.

W sobotę 8 czerwca Bielska 
Wyższa Szkoła im. Tyszkie-
wicza zaprasza na całą gamę 
atrakcji, przede wszystkim pie-
lęgnacyjnych. Pod hasłem „Be-
auty Tyszkiewicz – liczy się 
wnętrze, a i tak wszyscy patrzą 
na wygląd...” eksperci będą 
mówić, co panie powinny robić 
i czego unikać, aby wyglądać 
atrakcyjnie i dlaczego war-
to zadbać o skórę w młodym 
wieku. Wykładowcy-prakty-
cy oraz studenci zaproponu-
ją zabiegi pielęgnacyjne oraz 
upiększające. Do przygotowań 
włączyła się także młodzież 
szkół średnich, która zapra-
sza do skorzystania z rozma-
itych zabiegów. Wypełniony 
atrakcjami dzień zakończy po-
kaz mody.

Na wrzesień zaplanowano 
spotkanie „Kobieta aktywna”, 
skierowane do pań przedsię-
biorczych, aktywnych zawodo-
wo, poszukujących pracy czy 

wchodzących na rynek pracy 
po macierzyńskiej przerwie 
i stawiających na swój dalszy 
rozwój. W programie przewi-
dziano panele o kobiecie na 
rynku pracy, bezpiecznym in-
westowaniu w nieruchomości, 
wizerunku w biznesie, a także 
panel psychologiczny „Nigdy 
nie jest za późno”.

Tegoroczną edycję Kon-
gresu zakończy 28 września 
w Sali pod Orłem uroczysta 
gala, podczas której wręczona 
zostanie nagroda Perły Pod-
beskidzia. Wyróżnienie Kon-
gresu Kobiet Podbeskidzia 
przyznawane jest kobietom 
szczególnym, zasłużonym dla 
miasta i regionu. (R)

WYDaRZEnia

z PRac PoselsKich

MiRoSława nykiel,
posłanka Platformy  
obywatelskiej:

Rozpoczynamy tegoroczny kon-
gres kobiet Podbeskidzia. Przez 
siedem miesięcy do września, kie-
dy planujemy tegoroczną edycję 
zakończyć uroczystą galą, odbę-
dzie się wiele imprez i spotkań, 
głównie przeznaczonych dla pań. 
choć nie tylko, bo coraz chętniej 
do naszych spotkań przyłączają 
się mężczyźni.

co szczególnie mnie cieszy, z roku 
na rok przybywa wydarzeń i ko-
biet, które chcą zaprezentować 
swoje osiągnięcia, ale też podzie-
lić się doświadczeniem z innymi. 
kobiety wypełniają wiele spo-
łecznych ról, ciągle oczekuje się 
od nas więcej niż od mężczyzn. 
a jednak potrafimy wykorzystać 
swoje możliwości, inteligencję, 
wiedzę, wrażliwość, aby zyskać 
szacunek i codziennie demon-
strować, jak dobrymi jesteśmy 
matkami, przedsiębiorcami, pra-
cownikami czy obywatelkami. 
nigdy nie tworzyłyśmy kongre-
su w kontrze do mężczyzn, raczej 
zależało nam, aby zaprezento-
wać kobiecą solidarność. ale cie-
szy, że ten nasz punkt widzenia, 
specyfika bycia polską kobietą, 
znajduje zrozumienie, a coraz 
częściej również podziw. warto 
pokazywać, jak silne są kobiety 
Podbeskidzia.

fo
to

: m
at

. k
on

gr
es

u 
ko

bi
et

 po
db

es
ki

dz
ia

wsPółPRaca  
z żywiecKim szPitalem
O poszerzeniu współpracy mię-
dzy Wydziałem Nauk o Zdro-
wiu ATH oraz powstającym 
w Żywcu szpitalem powiato-
wym rozmawiał rektor ATH 
prof. Jarosław Janicki z przed-
stawicielami placówki.

W spotkaniu 21 lutego w biel-
skiej Akademii wzięli udział 
przedstawiciele InterHelth Cana-
da, dyrektor generalny dr Zahid 
Al. Sabti, radca prawny Wadim 
Kurpias i dyrektor ds. rozwo-
ju biznesu Marta Piotrowska, 
a także wicestarosta żywiecki 
Stanisław Kucharczyk, dyrek-
tor szpitala w Żywcu Antoni 
Juraszek, zaś ze strony uczelni 
obok rektora także prodziekani 
Wydziału Nauk o Zdrowiu dr 
n. o zdr. Wioletta Pollok-Wak-
smańska i dr n. o zdr. Tomasz Il-
czak.

Spotkanie dotyczyło przede 
wszystkim współpracy z ży-
wiecką placówką. Szpital budu-
je kanadyjski inwestor InterHelth 
Canada w tzw. partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (PPP) we 
współpracy ze Starostwem Po-
wiatowym w Żywcu. Otwarcie 
szpitala planowane jest pod ko-
niec bieżącego roku.

Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna podpisała już po-
rozumienie o współpracy ze 
Starostwem. Obecnie planowa-
ne jest podpisanie umowy rów-
nież z InterHealth Canada i tym 
samym poszerzenie współpracy. 
Zwiększy się dzięki temu udział 
pracowników i studentów Aka-
demii w misji szpitala, m.in. 
współpraca naukowa oraz udział 
w praktykach zawodowych stu-
dentów Wydziału Nauk o Zdro-
wiu ATH.

Podczas wizyty w Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
goście obejrzeli sale wykłado-

we oraz Laboratorium Ratow-
nictwa Medycznego Wydziału 
Nauk o Zdrowiu. Przypomnij-
my, że Laboratorium uzyskało 
niedawno akredytację Polskie-
go Centrum Akredytacji i jest 
pierwszą tego typu akredy-
towaną jednostką w Polsce. 
Wydział rozpoczął również 
realizację projektu „Kom-
petencje zamawiane – Pielę-
gniarstwo od kształcenia do 
zatrudnienia”, który ma zarów-
no zwiększyć liczbę absolwen-
tów kierunku, jak i podnieść 
jakość kształcenia przyszłych 
pielęgniarek. (MS, R)
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Goście obejrzeli nowe certyfikowane laboratorium Ratownictwa Medycznego.

Prof. JaRoSław  
Janicki,
rektor akademii Techniczno-
Humanistycznej:

wydział nauk o Zdrowiu jest 
najmłodszym w naszej uczelni, 
zdołał już jednak mocno zazna-
czyć swoją rolę i wpłynąć na ry-
nek usług medycznych naszego 
regionu. kierownicy placówek 
służby zdrowia zatrudniają na-
szych absolwentów, zarówno 
kierunku pielęgniarstwo, jak i 
ratownictwo medyczne. ale ko-
rzystają także z wiedzy i umie-
jętności naszej kadry dydak-
tycznej i badawczej oraz coraz 
lepiej wyposażonej bazy, aby 
podnosić własne możliwości 
lecznicze. nasze porozumienie 
z żywiecką placówką to kolej-
ny etap współpracy akademii 
z otoczeniem gospodarczym i 
społecznym naszego regionu, 
obok ugruntowanych już związ-
ków w dziedzinie różnego ro-
dzaju nauk technicznych.

juBileusz wydziału  
i symPozjum dzieKanów

Z okazji 50-lecia Wy-
działu Budowy Maszyn 
i Informatyki bielska ATH 
gościła dziekanów wy-
działów mechanicznych 
prawie wszystkich uczel-
ni technicznych w Polsce.

Wydział Budowy Ma-
szyn i Informatyki z oka-
zji swojego okazałego 
jubileuszu zorganizował 
w dniach 20-22 lutego 
36. Konferencję Dzieka-
nów Wydziałów Mecha-
nicznych Polskich Uczelni 
Technicznych. Jubileusz 
rozpoczął się od uroczy-
stego posiedzenia Rady 
Wydziału, uczestników 
przywitał rektor ATH 
prof. Jarosław Janicki, zaś 
w roli gospodarza i prowa-
dzącego sympozjum wy-
stąpił dziekan Wydziału 
Budowy Maszyn i Infor-
matyki prof. ATH dr hab. 
inż. Jacek Nowakowski. 

Głos zabrali m.in. prof. 
Andrzej Seweryn, prze-
wodniczący Kolegium 
Dziekanów WMPUT, 
prof. Janusz Kowal, ho-
norowy przewodniczący 
Kolegium, a także prof. 
Marek Trombski, prof. Jan 
Szadkowski oraz prof. Jó-
zef Matuszek. Uroczystość 
uświetnił występem Chór 
Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej pod dyrekcją 
prof. Jana Borowskiego.

Uczestnicy konferencji 
wzięli też udział w werni-
sażu w Galerii Akademic-
kiej ATH oraz w koncercie 
kameralnym w Zespo-
le Państwowych Szkół 
Muzycznych w Bielsku-
-Białej. W ramach sesji 
wyjazdowej odbyła się 
wycieczka na górę Żar, 
do Elektrowni Szczytowo-
-Pompowej oraz Górskiej 
Szkoły Szybowcowej. (MS)
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

GoRąco w oŚwiacie
Podsumowanie efektów dotychczasowych 

negocjacji między rządem i „Solidarnością” 
oraz strategie kolejnych działań to powody, 
dla których 21 marca zwołano Nad-
zwyczajną Radę Krajowej Sekcji 
i Oświaty NSZZ „S”. Dobitnie 
podkreślono, że nie osiągnię-
to porozumienia między naszym 
Związkiem a Rządem RP w kwe-
stii realizacji postulatów „Solidar-
ności”, w tym formułowanych przez 
Krajową Sekcję Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność”. Członkowie 
Rady zdecydowali o kontynuacji protestu 
okupacyjnego siedziby Małopolskiego Kurato-
ra Oświaty w Krakowie przez „Solidarność”, 
który przybrał formę ogólnopolskiej akcji pro-
testacyjnej. Protest okupacyjny w Krakowie 
ma charakter bezterminowy, co oznacza, że 
będzie on prowadzony aż do podpisania z Rzą-

dem RP satysfakcjonującego „Solidarność” 
porozumienia.

Jednocześnie postanowiono o zaostrzeniu 
protestu od poniedziałku 25 marca. Zdecydo-
wano o podjęciu najostrzejszej formy, czyli gło-
dówki.

W związku z ogłoszeniem 4 kwiet-
nia przez Sztab Protestacyjno-Straj-
kowy NSZZ „Solidarność” (władz 
krajowych „S”) ogólnopolskiej ak-
cji protestacyjnej, polegającej na 
pikietach przed Urzędami Woje-

wódzkimi, zaapelowano o liczne w 
nich uczestnictwo.

Zaznaczono, że jednocześnie 
z protestem okupacyjnym w Krako-

wie „Solidarność” pracowników oświaty 
przeprowadza procedury sporu zbiorowego w 
placówkach, w których działają organizacje 
związkowe naszego Związku.

olGa ZielińSka
Rzecznik prasowy  

KSOiW NSZZ „Solidarność”

antyzwiązKowe sieci handlowe
Komisja Krajowa  NSZZ „Solidarność”  wy-

raża głębokie zaniepokojenie antypracowniczymi 
i antyzwiązkowymi działaniami funkcjonują-
cych w Polsce sieci handlowych, które uległy 
nasileniu po wejściu w życie Ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele i święta oraz w nie-
które inne dni. Najbardziej rażącym przykładem 
tego typu działań jest zwolnienie z pracy prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w Jysk Sp. z o.o. W wielu sieciach 
handlowych dochodzi również do utrudniania 
działalności związkowej, zastraszania i dyskry-
minacji pracowników z powodu przynależności 
związkowej, jak również wymuszanie rezygnacji 
z członkostwa w NSZZ „Solidarność”.

W związku z powyższym Komisja Kra-
jowa NSZZ „Solidarność” wnosi do Prezy-
dium Komisji Krajowej o przeprowadzenie 
ogólnopolskiej kampanii organizowania 
pracowników sektora handlu. Jednocze-
śnie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
zwraca się do Ministerstwa Sprawiedliwości 
o podjęcie pilnych działań zmierzających 
do wyeliminowania przypadków łamania 
praw pracowniczych i związkowych przez 
część pracodawców.

(Stanowisko KK nr 5/19 ws. łamania 
praw pracowniczych i związkowych 

w sieciach handlowych)

PiKiety i sPóR w sPółKach fiata
„Solidarność” spółek Fiata walczy o podwyż-

ki płac dla wszystkich pracowników. W pikiecie 
protestacyjnej, która odbyła się 7 marca przed 
siedzibą fabryki Fiat Chrysler Automobiles 
w Tychach, wzięło udział kilkaset osób. Była 
to już druga taka akcja w ostatnich tygodniach.

W pikiecie, zorganizowanej przez NSZZ 
„Solidarność”, uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich związków zawodowych działających 
w fabryce. Przed bramą zakładu protestowali też 
pracownicy innych firm z grupy FCA w Polsce. 
Pracownicy firmy domagają się podwyższenia 
wynagrodzeń. Podczas wiecu protestacyjnego 
podkreślali, że pracodawca nie dzieli się z nimi 
zyskami, które zakład przynosi. Protestujący 
przynieśli ze sobą transparent, na którym wid-
niało hasło „Stop niskim płacom. Nie chcemy 
być tanią siłą roboczą w Europie”. – Zarząd lek-
ceważy pracowników, zapowiedziane w zeszłym 
tygodniu negocjacje płacowe się nie odbyły – 
powiedziała podczas pikiety Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca „Solidarności” w FCA.

Postulat przedstawiony pracodawcy przez 
wszystkie związki działające w FCA w Ty-
chach dotyczy podwyższenia stawek godzino-
wych o 5 zł. Jak podkreśla Wanda Stróżyk, taka 
podwyżka oznaczałaby wzrost miesięcznych 
wynagrodzeń wraz z premiami o ok. 1000 zł. 
W ciągu ostatnich 8 lat pracownicy fabryki tyl-
ko raz otrzymali zbiorowe podwyżki. W 2015 
roku ich płace zasadnicze wzrosły o 110 zł 
brutto. Tymczasem w ciągu ostatnich 8 lat pła-
ca minimalna w Polsce została podwyższona 
o przeszło 864 zł, czyli blisko 8 razy więcej.

Kolejnym etapem walki o podwyżki było 
rozpoczęcie sporu zbiorowego. W trakcie spo-

tkania, które odbyło się we wtorek 19 marca, 
dyrekcje tyskiego FCA Poland oraz bielskie-
go FCA Powertrain przedstawiły propozycje 
wzrostu wynagrodzeń – wraz z premią – o 250 
zł brutto miesięcznie oraz utrzymania przez 
kolejny rok premii opartej o wskaźniki efek-
tywności w obszarze EMEA Grupy FCA (tzw. 
plan przemysłowy). Związki zawodowe w od-
powiedzi stanowczo stwierdziły, że propono-
wana kwota podwyżki jest niewystarczającą, 
jednocześnie nie wyrażając zgody na wpro-
wadzeniu rocznego planu przemysłowego 
kosztem wzrostu płac zasadniczych. – My 
cały czas podtrzymujemy żądanie wzrostu 
stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę, co 
miesięcznie razem z premią oznacza wzrost 
o 991 zł – mówi przewodnicząca MOZ NSZZ 
„Solidarność” FCA Poland Wanda Stróżyk. 
Nie wiadomo, kiedy dojdzie do dalszych ne-
gocjacji. – Zapewnienie pracownikom spra-
wiedliwych, należnych za ciężką, wydajną 
i efektywną pracę wynagrodzeń powinno być 
traktowane priorytetowo – podkreśla Wanda 
Stróżyk. – Dlatego też oczekujemy szybkie-
go ustalenia kolejnego terminu dalszych roz-
mów płacowych.
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czy wyjdziemy na ulice?
Obradujący w środę 20 marca w Warszawie 

Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidar-
ność” stwierdził, że żaden z głównych postu-
latów Związku nie został uwzględniony przez 
rząd. Czy dojdzie do związkowych protestów 
w całej Polsce?

Związkowy sztab oczekuje od rządu do 
czwartku 28 marca konkretnych propozycji 
i terminów ich realizacji. W przeciwnym ra-
zie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed 
wszystkimi urzędami wojewódzkimi. – Okaza-
liśmy i tak bardzo dużą powściągliwość. Nasze 
oczekiwania przedstawiliśmy jeszcze w grudniu 
ubiegłego roku. Prowadzone od tego czasu roz-
mowy praktycznie nic nie dały. Mam nadzieję, 
że rząd przedstawi nam wreszcie konkretne i sa-
tysfakcjonujące nas propozycje. Na razie roz-
poczynamy na Podbeskidziu przygotowania do 
jak najbardziej licznego udziału w manifestacji 
przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim – mówi 

szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bo-
gusz, który uczestniczył w obradach związko-
wego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego.

Przypomnijmy, NSZZ „Solidarność” doma-
ga się między innymi podwyżek płac w sferze 
finansów publicznych (a więc także dla pra-
cowników tzw. budżetówki) na poziomie nie 
mniejszym niż w służbach mundurowych, wpro-
wadzenia kryterium stażowego, uprawniającego 
do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, 
odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań 
zabezpieczających przed wzrostem cen energii 
oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energo-
chłonnych, niewliczania do minimalnego wy-
nagrodzenia dodatków za wysługę lat. Wśród 
postulatów NSZZ „Solidarność” są też najważ-
niejsze żądania oświaty i służby zdrowia.

Więcej o postulatach „Solidarności”:  
www.solidarnosc.org.pl/bbial.

samoRządowcy u związKowców

– To historyczne spotkanie, bowiem nigdy 
jeszcze „Solidarność” nie gościła u siebie naj-
ważniejszych osób w samorządzie Bielska-Białej 
– prezydenta miasta i szefa Rady Miejskiej. Mam 
nadzieję, że jest to nowe otwarcie na współpracę 
i początek dialogu – powiedział przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz 
witając na posiedzeniu Zarządu Regionu prezy-
denta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskie-
go i przewodniczącego bielskiej Rady Miejskiej 
Janusza Okrzesika.

Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy „Soli-
darności”, odbyło się w poniedziałek 25 marca. – 
Chcemy współpracy z samorządem, bo jesteśmy 
mieszkańcami tego miasta i jego rozwój jest dla 
nas bardzo ważny. Nie zapominajmy też, że mia-
sto jest gigantycznym pracodawcą, a my mamy 
swoich członków w szkołach, placówkach kultu-
ry, spółkach komunalnych i zależy nam, by mieli 
dobre warunki pracy i godziwe płace – mówił na 
początku spotkania Marek Bogusz.

Prezydent Jarosław Klimaszewski zadeklaro-
wał, że to spotkanie jest pierwszym w historii, ale 
na pewno nie ostatnim. – Bardzo ważny jest prze-
pływ informacji, wymiana doświadczeń i spostrze-
żeń. Jestem otwarty na współpracę i bardzo na nią 
liczę. Nie oznacza to, że we wszystkim będziemy 
się zgadzać, ale przynajmniej próbujmy przeko-
nywać się nawzajem do swoich racji i szukajmy 
najlepszych rozwiązań – powiedział prezydent.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Okrzesik dodał, że w niedawnej kampanii wy-
borczej do samorządu wszyscy byli zgodni, że 

trzeba zmian. – Skoro diagnoza jest podobna, 
to mam nadzieję, że uda się nam wspólnie wy-
pracować najlepsze rozwiązania, by zmieniać 
nasze miasto, by jak najwięcej spraw pchnąć do 
przodu. W tym wszystkim liczymy na wsparcie 
„Solidarności” – stwierdził Okrzesik.

W trakcie spotkania, poza kurtuazyjnymi wy-
powiedziami samorządowców i związkowców, 
nie brakło również konkretów – członkowie „So-
lidarności” przekazali wiele swych spostrzeżeń, 
uwag i postulatów. Dotyczyły one funkcjonowa-
nia spółek miejskich, sytuacji bielskiej oświaty, 
bolączek służby zdrowia, rozwiązań komunika-
cyjnych. Prezydent Bielska-Białej obiecał od-
powiedzieć na zgłaszane uwagi, a także spotkać 
się – w ustalonym czasie – z przedstawicielami 
spółek komunalnych.

– Trzeba przyznać, że z byłym prezyden-
tem Jackiem Krywultem nie udawało nam się 
znaleźć wspólnego języka. Teraz jest szansa na 
zmianę. Podczas tego pierwszego, siłą rzeczy 
sondażowego spotkania mówiliśmy o tym, jak 
prezydent i władze miasta widzą rozwój Biel-
ska-Białej. Mieliśmy też okazję przekazać choć 
niektóre nasze uwagi, które ma strona społeczna. 
Mamy nadzieję, że uda się stworzyć platformę 
autentycznego dialogu między miastem a Solidar-
nością w sprawach mieszkańców i pracowników. 
My także jesteśmy mieszkańcami tego miasta, je-
śli jest więc tylko możliwość, aby „Solidarność” 
brała udział w rozwoju miasta, to jesteśmy na to 
gotowi – powiedział Marek Bogusz po zakoń-
czeniu spotkania.
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Wyróżnienia otrzymali następujący uczest-
nicy:
 Marcelina Francuz, Eliza Miodońska 
(Technikum Budowlane w Bielsku-Białej)
 Weronika Puczka (Technikum Budowlane 
w Bielsku-Białej)
 Karolina Baron (I LO im. Mikołaja Koper-
nika w Żywcu)
 Agnieszka Kasprzyk (I LO im. Mikołaja 
Kopernika w Żywcu)
 Kinga Kocurek (Technikum Budowlane 
w Bielsku-Białej)
 Dominik Sojka (Technikum Budowlane 
w Bielsku-Białej)
 Wiktoria Kowalczyk (Technikum Budow-
lane w Bielsku-Białej)
 Martyna Handzlik (Technikum Budowla-
ne w Bielsku-Białej)
 Zofia Łazarczyk (Technikum Budowlane 
w Bielsku-Białej)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upo-
minki, a zwycięzcy i wyróżnieni oprócz odebra-
nych nagród wezmą także udział w trzydniowym 
wyjeździe edukacyjnym do Gdańska.

Spotkanie zakończyło się programem mu-
zycznym, przygotowanym i zaprezentowanym 
przez uczniów bielskiego Zespołu Szkół Elek-
tronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych.

– Cieszę się, że zainteresowaliście się na-
szym konkursem. Wiemy, czym jest „So-
lidarność” i czym się zajmuje, ale byliśmy 
ciekawi, jak wy widzicie nasz związek, jego 
przebogatą historię i dzisiejszą jego działal-
ność. Dziękujemy za wasze artystyczne wypo-
wiedzi, za każdą nadesłaną pracę – mówił szef 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz 
podsumowując tegoroczny konkurs. Gratu-
lacje dla uczestników i zwycięzców przeka-
zali też wicedyrektor bielskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty Elżbieta Sobieska oraz 
przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Jadwiga 
Utecht-Nolbrzak.

Uroczyste podsumowanie konkursu prowa-
dził jego koordynator, wiceprzewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Stanisław Soł-
tysik.

Kapituła konkursowa w składzie: Katarzy-
na Ruchała, Krystyna Siwczyk, Edyta Lego, 
Błażej Dobrogoszcz i Stanisław Sołtysik, po 

obejrzeniu wszystkich prac konkursowych 
podjęła decyzję o następującym rozdziale 
nagród i wyróżnień:

Grand Prix: Kinga Czendlik  
(Liceum Plastyczne w Bielsku-Białej)
I miejsce: Izabella Matlak  
(I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-
Białej)
II miejsce: Kamila Fołta (Technikum 
Budowlane w Bielsku-Białej)
III miejsce (ex aequo):
 Natalia Sobolewska (Technikum 

Budowlane w Bielsku-Białej)
 Beata  Matura (Technikum Budowlane 

w Bielsku-Białej)

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. 33 812-67-90, 530 760 060 
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
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Janusz Gołdynia,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965

PoDBeSkiDZki konkURS PlaSTycZny

związeK oczami młodzieży
„Solidarność” w oczach młodzieży – taki tytuł nosił regionalny konkurs plastyczny zorganizowany przez podbeskidzką 

„Solidarność”, a adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego regionu. 28 lutego w siedzibie Zarządu 

Regionu ogłoszone zostały wyniki tego konkursu i wręczone nagrody dla zwycięzców. Konkursowe Grand Prix 

przypadło Kindze Czendlik, maturzystce z Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej, za pracę „Lot ku wolności”.

Postaw na „solidaRnoŚĆ” 
NSZZ „Solidarność” – związek zawodowy 
z wieloletnim doświadczeniem, oferuje profe-
sjonalną obsługę pracowników, służy porad-
nictwem prawnym, bezpłatnym dla swoich 
członków, angażuje się w bieżącą obronę 
godności, praw i interesów osób zrzeszonych 
w naszym związku.

Wedle statutu każdy zrzeszony w NSZZ 
„Solidarność” nie będzie pozostawiony sam 
wobec pracodawcy. Staje się częścią dobrze 
zorganizowanej wspólnoty, działającej na po-
ziomie zakładów, powiatów, regionów, branż 
i kraju. Ma zagwarantowane prawo do korzy-
stania z pomocy związkowej w obronie praw 
pracowniczych i obywatelskich. Jest upraw-
niony do pomocy związku w sytuacjach loso-
wych. W sytuacjach konfliktu z pracodawcą ma 
możliwość korzystania z pomocy prawników 
i innych ekspertów, zatrudnionych w regio-
nie i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

W przypadkach zagrożenia zwolnieniem 
z pracy, wypowiedzeniem warunków umowy 
o pracę pracownik ma obronę związkową re-
alizowaną już od chwili zamiaru podjęcia tego 
rodzaju decyzji przez pracodawcę. Może otrzy-
mywać różnorodną pomoc, w tym finansową, 
w okresie pozostawania bez pracy ze względu 
na prowadzoną działalność związkową.

Jak zostać naszym członkiem? Dla pra-
cowników zatrudnionych u pracodawcy, gdzie 
jest NSZZ „Solidarność”, wystarczy nawią-
zać kontakt z przewodniczącym. Wypełnienie 
i przyjęcie deklaracji związkowej finalizuje 
przynależność związkową. W zakładach, gdzie 
nie ma organizacji związkowej NSZZ „Solidar-
ność”, warto podjąć działania w celu jej założe-
nia. Nie jest to trudne. W przypadku wątpliwości 
wystarczy telefon do Zarządu Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność” lub najbliższego 
oddziału naszego związku (adresy i telefony 
podajemy obok).

laureatki konkursu plastycznego o „Solidarności”. od lewej: kinga czendlik, izabella Matlak, kamila Fołta, Beata 
Matura i natalia Sobolewska.

„Solidarność łączy Polskę” – nagrodzona praca izabelli 
Matlak z i lo im. Mikołaja kopernika.

Grand Prix konkursu – praca kingi czendlik „lot ku 
wolności”.

Podsumowanie konkursu odbyło się w siedzibie 
podbeskidzkiej „Solidarności”.

Zwyciężczyni konkursu, kinga czendlik z bielskiego 
„Plastyka”, z wiceprzewodniczącym podbeskidzkiej 
„Solidarności” Stanisławem Sołtysikiem.
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hala coRaz Bliżej
Bardzo szybko postępuje budowa hali sportowej na potrzeby Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach.

Z każdym kolejnym tygo-
dniem obiekt zlokalizowany 
tuż obok szkoły prezentuje 
się coraz bardziej okazale. 

Gotowy ma być już za trzy 
miesiące, aby podopieczni 
Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego Sportów Zimowych, 

dla której organem prowa-
dzącym jest Powiat Bielski, 
korzystali bez żadnych prze-
szkód z komfortowych wa-

runków od roku szkolnego 
2019/2020. Zwłaszcza doty-
czy to hali sportowej o dłu-
gości blisko 40 metrów, która 
stanowi ważną część trzy-
kondygnacyjnego budynku. 
– Własnej hali bardzo nam 
brakuje do tego, aby realizo-
wać w całości plan treningo-
wy. Dla wszystkich dyscyplin 
uprawianych w naszej szko-
le to ważne – mówi dyrektor 
placówki Jarosław Konior.

W nowym obiekcie znaj-
dzie się ponadto pełne za-
plecze szatniowo-sanitarne 
i magazyny ze sprzętem. 
Uczniom s łużyć  będzie 
przestronna siłownia oraz 
nowocześnie urządzone po-
mieszczenie do komplekso-
wej odnowy biologicznej. 
Przeniesie się tu także se-
kretariat szkoły wraz z jej 
dyrektorem, osobny pokój 
przewidziano dla szkolnych 
trenerów. Co istotne, przej-
ście ze szkolnego budynku do 
części sportowej możliwe bę-
dzie tzw. suchą stopą, a więc 

bez konieczności wychodze-
nia na zewnątrz.

Inwestycja pochłonie łącznie 
ponad 6 mln zł, z czego 68 pro-

cent stanowi dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Pozostałe środki pocho-
dzą z budżetu Powiatu. (M)

PoWiat BiElSki

anDRZeJ Płonka,
starosta bielski:

Podlegająca nam szkoła sportowa 
z każdym rokiem podnosi poziom 
kształcenia, co bardzo dobrze 
widać po jej wychowankach, 
osiągających coraz lepsze wyni-
ki w narciarstwie klasycznym, 
a przede wszystkim w skokach 
narciarskich. nowa hala znacznie 

ułatwi im treningi. cieszymy się, 
że po wielu latach starań udało 
nam się doprowadzić do rozpo-
częcia tej niezwykle potrzebnej 
inwestycji, a wkrótce będziemy 
mogli ją udostępnić przyszłym 
mistrzom sportu. Bo nie mam 
wątpliwości, że taka baza będzie 
miała ogromny wpływ na rozwój 
sportowy uczniów.
Hala sportowa dla SMS-u to 
jedna z wielu inwestycji, jaką w 
ostatnich latach realizowaliśmy, 
aby podnieść warunki nauki w 
podlegając ych nam placów-
kach oświatowych. warto tu 
przypomnieć adaptację budyn-
ków dawnej szkoły górniczej na 
potrzeby Zespołu Szkół Specjal-
nych, a także stały rozwój bazy 
do nauki różnych zawodów w 
szkołach technicznych przy ul. 
Traugutta w czechowicach-Dzie-
dzicach.

sPotKanie PRojeKtowe
Na terenie powiatu biel-

skiego zakończyło się piąte 
spotkanie międzynarodowe-
go projektu „Ocena ryzyka 
i ochrona dziedzictwa kultu-
rowego w warunkach zmian 
środowiskowych” – ProteCHt-
2save CE 1127.

Projekt grupy INTERREG 
Europa Środkowa pn. „Ocena 
ryzyka i ochrona dziedzictwa 
kulturowego w warunkach 
zmian środowiskowych” – 
ProteCHt2save ma między-
narodowy charakter. Jego 
partnerami są Instytut Nauk 
o Atmosferze i Klimacie – 
Krajowa Rada ds. Badań 
Naukowych we Włoszech, In-
stytut Mechaniki Teoretycznej 
i Stosowanej Czeskiej Akade-
mii Nauk, Uniwersytet Kształ-
cenia Ustawicznego Krems 
Dunaj Uniwersytet w Krems – 
Austria, Powiat Bielski, Agen-
cja Rozwoju Regionalnego 
w Bielsku-Białej, Gmina Fer-
rara – Włochy, Dzielnica Praga 
Troja – Czechy, Wojewódz-
two Baranja – Węgry, Miasto 
Kastela – Chorwacja, Gmina 
Kocevje – Słowenia. Tematem 
zasadniczym jest wypracowa-
nie w oparciu o dobre praktyki 
z różnych państw skutecznych 
planów i procedur do ochrony 
dziedzictwa kulturowego przed 
gwałtownymi wydarzeniami 
meteorologicznymi i zdarze-
niami kryzysowymi.

Powiat Bielski jako partner 
projektu stanął w nowym roku 
przed zadaniem zorganizowa-
nia V spotkania projektowego 
we współpracy z Agencją Roz-
woju Regionalnego w Bielsku-

-Białej. Spotkanie odbyło się 
w Szczyrku w dniach 21-23 
stycznia. Podczas pierwszych 
dwóch dni obrad zaprezen-
towano wypracowane wyni-
ki projektu, np. podręcznik 
dobrych i złych praktyk 
w zarządzaniu dziedzictwem 
kulturowym. Podsumowa-
no również etapy prac, m.in. 
mapowanie ekspozycji dzie-
dzictwa kulturowego na eks-
tremalne zdarzenia pogodowe, 
takie jak powodzie, intensywne 
opady deszczu i pożary z po-
wodu suszy. Wśród punktów 
spotkania znalazło się także 
omówienie identyfikacji naj-
ważniejszych elementów w za-
kresie odporności i zarządzania 
ryzykiem w dziedzictwie kul-
turowym oraz zaplanowanie 
przyszłych działań związanych 
z opracowaniem i wdrożeniem 
planów ochrony dziedzictwa 
kulturowego w sytuacjach kry-
zysowych. Dodatkowo pod-

czas spotkania rozwiązywano 
bieżące problemy dotyczące 
pozyskiwania szczegółowych 
aktualnych danych meteoro-
logicznych, działań promocyj-
nych i zarządzania projektem.

Ostatniego dnia spotkania 
w Polsce uczestnikom zapre-
zentowano miejsce pilotażowe, 
którym jest zabytkowy kościół 
Podwyższenia Krzyża Święte-
go, stary cmentarz oraz znaj-
dujący się obok budynek starej 
szkoły w Starej Wsi w gminie 
Wilamowice. Podczas wizyty 
ks. proboszcz Grzegorz Then 
przedstawił przybyłym kłopo-
ty, z jakimi boryka się obiekt 
oraz występujące zagrożenia 
związane z intensywnymi opa-
dami deszczu.

Projekt ProteCHt2save po-
trwa do 30 czerwca 2020 r. 
Więcej informacji znajduje 
się na stronie www.interreg-
-central.eu/Content.Node/Pro-
teCHt2save.html. (BSP)

PaRtneRsKa wizyta  
Pomocy sPołecznej

Niemcy z fundacji Kra-
mera z partnerskiego powiatu 
Reinr – Erft odwiedzili Zie-
mię Bielską, aby zapoznać się 
z polskim systemem opieki 
społecznej, funkcjonującym 
na terenie powiatu.

Fundacja Kramera w part-
nerskim powiecie w Niem-
czech zajmuje się szeroko 
rozumianą pomocą społecz-
ną, jej delegacja była więc 
zainteresowana polskimi roz-
wiązaniami w tym zakresie. 
W bogatym programie wizy-
ty gości z Niemiec znalazł się 
m.in. pobyt w bielskim Cen-
trum Aktywizacji i Integracji, 
które prowadzi Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Goście odwiedzający tę no-
woczesną placówkę otrzymali 
wykonane na warsztatach te-
rapeutycznych duże czerwone 
serduszka. O samej placówce, 
która realizuje projekt dofi-
nansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, mó-
wiła dyrektor Katarzyna Ol-

szyna. Delegacji niemieckiej 
towarzyszył wicestarosta 
bielski Grzegorz Szetyński.

Delegacja z niemieckiego 
partnerskiego powiatu Re-
inr – Erft odwiedziła rów-
nież Szkołę Specjalną nr 4 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Uczy się tu i przygoto-
wuje do zawodu 140 uczniów 
w wieku do 25 lat. O samej 
placówce mówiła dyrektor 
szkoły Magdalena Sobieska-

-Lesniak, zaś o Warsztatach 
Terapii Zajęciowej „Felici-
tas” oraz programie wyrów-
nywania różnic pomiędzy 
regionami dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Ro-
dzinie Katarzyna Olszyna.

Szkoła specjalna prowa-
dzi nowoczesne metody na-
uczania, które pozwalają na 
wszechstronny rozwój ucznia 
w atmosferze szacunku i ak-
ceptacji. (JJ)
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Goście z niemiec zapoznali się z działalnością centrum aktywizacji i 
integracji oraz Szkoły Specjalnej nr 4.

kościół w Starej wsi został objęty pilotażową realizacją międzynarodowego 
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Gmina BEStWina

nowe instRumenty oRKiestRy
Dwa saksofony, baryton oraz eufonium – to instrumenty, jakie zakupiła Orkiestra Dęta Gminy Bestwina  

z siedzibą w Kaniowie. Uzupełnią one i odnowią istniejące instrumentarium zespołu.

Łączna wartość zakupu to 
52 tys. zł, z tego ponad 33 tys. 
zł udało się pozyskać jako do-
finansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Jak wyjaśniają 
kapelmistrz Urszula Szkucik-
-Jagiełka oraz prezes Orkie-
stry Stanisław Hamerlak nowy 
sprzęt w znacznym stopniu po-
zwoli na odnowienie instru-
mentarium i jego poszerzenie. 
Obecnie posiadane instrumenty 
nie pozwalały już bowiem na 
prowadzenie szkolenia młode-
go pokolenia muzyków.

Muzyka prezentowana 
przez Orkiestrę Dętą Gminy 
Bestwina z siedzibą w Ka-
niowie stoi od lat na bardzo 
wysokim poziomie. Świadczą 
o tym występy na festiwalach 
w kraju i za granicą, których 
pokłosiem są liczne nagrody 
i wyróżnienia. Orkiestra po-
wstała w 1998 r. i działała 
początkowo pod patronatem 
OSP Kaniów, gdzie do tej 
pory znajduje się jej siedziba. 
Obecnie znalazła się w struk-
turach Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bestwinie, liczy 
ponad 50 członków w wieku 
od 10 do 80 lat.

Jako główne zadanie Orkie-
stra szczególny nacisk kładzie 
na popularyzację najbardziej 
wartościowych utworów mu-
zyki polskiej i światowej, 
krzewi tradycje regionu, re-
prezentując go na zewnątrz 
(Niemcy, Włochy, Słowacja, 

Francja). Adepci mają możli-
wość zapoznania się z marsza-
mi, pieśniami patriotycznymi 
i muzyką filmową. Uświetniają 
swoją grą uroczystości gminne 
i kościelne, grali podczas ob-

chodów stulecia niepodległo-
ści, świętowali ponadto własny 
jubileusz 20-lecia.

Orkiestra 7 marca uroczy-
ście odebrała instrumenty: 
saksofon barytonowy Bb P 

Mauriat 302 (LOW Bb) GL, 
saksofon tenorowy P Mauriat 
ST 180, baryton B Yamaha 
YBH-301 oraz cerveny eu-
phonium CEP 737-4R.

SławoMiR lewcZak

tuRniej oRliKów

Zwycięstwem KS Be-
stwinka zakończył się Halo-
wy Turniej Orlików o Puchar 
Wójta Gminy Bestwina.

W niedzielę 17 marca 
w hali sportowej w Kanio-
wie turniej zgromadził dru-
żyny najmłodszych piłkarzy 
wraz z całymi rodzinami. 
O Puchar Wójta Artura Be-
niowskiego rywalizowali za-
wodnicy LKS Bestwina, KS 
Bestwinka, KS Bystra i LKS 
Przełom Kaniów. – Piłka 
nożna wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy 
staje się coraz bardziej popu-
larna. Ze swej strony organi-
zujemy nie tylko rozgrywki, 
ale przede wszystkim z roku 
na rok poprawiamy infra-

strukturę sportową i rekre-
acyjną, wspieramy również 
kluby w ich szkoleniu dzieci 
i młodzieży. Cieszę się z tego 
zainteresowania, bo dużo ru-
chu przekłada się na zdrowie 
naszych mieszkańców – wy-
jaśnia wójt Artur Beniowski.

Pierwsze miejsce w tur-
nieju zajął KS Bestwinka (7 
pkt., bramki 13:2), drugie 
LKS Przełom Kaniów (5, 
9:5), trzecie LKS Bestwina 
(4, 7:5), czwarte KS Bystra 
(0, 2:18). Najlepszym strzel-
cem został Miłosz Tomasz-
czyk z KS Bestwinka, który 
strzelił 6 bramek. Najlepszym 
bramkarzem trenerzy wybrali 
Adama Raszkę z ekipy z Ka-
niowa. (R)

PRomesa i Remonty dRóG
Na naprawę ul. Okrężnej 
w Bestwinie wójt Artur Be-
niowski pozyskał 1,12 mln 
zł dofinansowania z fundu-
szów rządowych. Korzystna 
aura sprawia, że ruszają ro-
boty drogowe.

Z końcem lutego ruszyły 
prace przy budowie chodni-
ka wzdłuż okołokilometrowe-
go odcinka ul. Dankowickiej 
w Kaniowie. Zakres robót 
przewiduje, że najpierw zo-
stanie usunięta część drzew 
kolidujących z modernizacją 
drogi, następnie istniejący rów 
odwadniający zastąpi kanaliza-
cja deszczowa, czyli tzw. ru-
rowanie. Nad nimi powstaną 
wygodne i bezpieczne chodni-
ki. Całość prac ma kosztować 
ok. 2 mln zł, które zostaną wy-
łożone z budżetu Gminy Be-
stwina.

Wkrótce też ruszy budo-
wa chodnika na brakującym 
odcinku wzdłuż ul. Wito-
sa w Bestwinie, co znacz-
nie zwiększy bezpieczeństwo 
pieszych w tym ruchliwym 
rejonie gminy. Dokończona 
będzie również ubiegłorocz-
na modernizacja ul. Rzecznej 
w Bestwinie, na wyremonto-
wanym odcinku położona zo-

stanie warstwa nawierzchni 
asfaltowej. Prace już ruszyły.

Na tym jednak nie koniec, 
bo Gmina właśnie otrzymała 
tzw. promesę w wysokości 
1,12 mln zł na naprawę ul. 
Okrężnej w Bestwinie. – Za-
biegaliśmy o dofinansowanie 
przebudowy drogi, zniszczo-
nej podczas ulewnych desz-
czy kilka lat temu. Teraz 

okazało się to możliwe, więc 
wkrótce prace modernizacyj-
ne zostaną przeprowadzone 
– wyjaśnia wójt Artur Be-
niowski.

Promesa to rodzaj zagwa-
rantowania ze strony rządu 
przyznania pieniędzy z rezer-
wy budżetowej na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
Nie może ona przekroczyć 
wskazanej kwoty, w wypad-
ku ul. Okrężnej 1,12 mln zł, 
co może stanowić do 80 proc. 
całej inwestycji. Jak wyjaśnia 
wójt Artur Beniowski, wkrótce 
zostanie rozstrzygnięty prze-
targ na przebudowę drogi, 
wtedy będzie dokładnie wia-
domo, ile Gmina Bestwina 
będzie musiała dołożyć z wła-
snego budżetu.

Prace muszą zostać prze-
prowadzone w tym roku. – 
Liczymy, że naprawa drogi 
znacznie ułatwi dojazd miesz-
kańców w tej części naszej 
gminy – dodaje wójt. (ł)

70 lat PRzełomu
O historii klubu i miej-

scowości, a także dniu dzi-
s ie j szym i  p lanach  na 
najbliższą przyszłość, mówi-
li członkowie LKS Przełom 
Kaniów podczas uroczystej 
gali 2 marca z okazji 70-le-
cia klubu.

Klub oficjalnie powstał 
w 1949 r., ale w Kaniowie 
chętnie odwołują się do tra-
dycji sportowych, sięgają-
cych jeszcze czasów przed 
I wojną światową. Nawet 
jednak w tych oficjalnych 
początkach nie było lekko, 
mecze rozgrywane były na 
podmokłych łąkach. W swo-
jej historii istniały tutaj sek-
cje lekkoatletyki, szachów 
oraz występów artystycz-
nych, a także wędkarska 
i kajakarska. Największym 
dotychczasowym sukcesem 
był dwukrotny awans do 
ligi okręgowej.

Dziś klub z Kaniowa 
ma 7 drużyn w kategoriach 
wiekowych: maluchy, orliki, 
żaki, młodzicy, trampkarze, 
seniorzy i oldboje. Warto 
dodać, że tylko w druży-
nach dziecięcych występuje 
około stu zawodników, gra-

ją tu też dwie dziewczyny. 
– Klub ma z jednej strony 
swoje bogate tradycje, ale 
nie zaniedbuje tego, aby 
stwarzać jak najlepsze wa-
runki dla zwolenników ak-
tywności w różnym wieku 
– mówi wójt gminy Bestwi-
na Artur Beniowski.

Obecna działalność LKS 
Przełom nie ogranicza się 
do rozgrywek ligowych. Re-
nomę zyskało charytatywne 
„Święto Sportu”, w wakacje 
odbywa się Turniej Dzikich 
Drużyn, w okresie Boże-
go Narodzenia członkowie 
gromadzą się na wigilii, zaś 
liczne akcje charytatywne 
dla potrzebujących i chorych 
dzieci sprawiają, że pod tym 
względem klub z Kaniowa 
jest prawdziwym ewene-
mentem. Wielkie wsparcie 
od 1990 r. okazuje kilkuna-
stoosobowy Klub Kibica.

Podczas gali wspominano 
zmarłych działaczy i piłka-
rzy, przede wszystkim nie-
zwykle zasłużonego Karola 
Ryszkę, na którego cześć 
rozgrywany jest doroczny 
memoriał. Jego III edycja po-
przedziła uroczystą galę. (Sl)

wójt artur Beniowski wręczając puchary i nagrody indywidualne po-
dziękował wszystkim uczestnikom za sportową postawę na boisku.

fo
to

: m
at

. u
g 

be
st

w
in

a

Remont ul. okrężnej znacznie ułatwi mieszkańcom dojazd do własnych 
posesji.
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aRTUR BeniowSki,
wójt gminy Bestwina:

Bardzo się cieszę, że nasze zabie-
gi o dofinansowanie zakupu no-

wych instrumentów przyniosły 
efekty. orkiestra ma swoją reno-
mę, a co najważniejsze stale uczy 
młodych muzyków, podnosząc 
ich umiejętności. Myślę, że to 
jedna z ważniejszych przyczyn, 
które sprawiają, że tak wiele 
osób z najmłodszego pokolenia 
muzyków naszej gminy – całej, 
nie tylko kaniowa – garnie się 
do grania.
To najlepszy sposób przekazy-
wania tradycji naszego regio-
nu, gdy starsi uczą młodszych, 
wspólnie ćwicząc i grając. czę-
sto występują przy tym przed 

w ymagającą publicznością i 
w otoczeniu innych uznanych 
zespołów, jak choćby podczas 
Gwarków Tarnogórskich, gdzie 
orkiestra z kaniowa reprezen-
tuje naszą gminę.
Towarzyszą też wielu naszym 
gminnym uroczystościom i festy-
nom, dzięki czemu mamy okazję 
osobiście się przekonać, jak wie-
le orkiestra wnosi do życia naszej 
lokalnej społeczności. liczę, że 
nowe instrumenty przyczynią się 
do jeszcze większego zaintereso-
wania grą w orkiestrze, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży.
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Gmina jaSiEnica

RozPoczęcie sezonu
Wraz z poprawą pogody po zimie w gminie Jasienica ruszyły pierwsze roboty budowlane. Rozpoczęto 

budowę nowej bieżni na boisku w Rudzicy, wkrótce rozpocznie się modernizacja dwóch dróg  

w Mazańcowicach, a potem kolejne prace.

Jeszcze w tym roku szkol-
nym młodzi lekkoatleci z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rudzicy będą ścigać się na 
nowej, tartanowej bieżni, jaka 
powstaje przy boisku. Ma ona 
kosztować ponad 174 tys. zł, 
będzie składać się z dwóch to-
rów do biegania. Zastąpi obec-
ną, której nawierzchnia ułożona 
została z tzw. mączki ceglanej. 
– Wyłożenie tartanem pozwoli 
na lepsze i bezpieczniejsze dla 
biegaczy wykorzystanie bieżni 
– wyjaśnia wójt gminy Jasieni-
ca Janusz Pierzyna. Dodaje, że 
nowa bieżnia to dokończenie 
ubiegłorocznej inwestycji, gdy 
powiększono boisko piłkarskie, 
tworząc nową murawę o wielko-
ści dostosowanej do norm obo-
wiązujących w polskiej lidze.

To kolejna inwestycja spor-
towa w Rudzicy w ostatnim 
okresie. Przypomnijmy, że na 
początku grudnia ub.roku odda-
no w sąsiedztwie boiska budy-
nek zaplecza sportowego, który 
piłkarzom i lekkoatletom korzy-
stającym z boiska będzie służył 
jako szatnia. Wójt zapowiada, 
że będzie zabiegał o uzyskanie 
dofinansowania wydatków na 
bieżnię z programów rozwoju 
sportu przygotowanych przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Kolejne 
modeRnizacje dRóG

W marcu wójt Janusz Pie-
rzyna pozyskał 885 tys. zł na 
remonty dwóch dróg w Mazań-
cowicach. Chodzi o ul. Strzel-
ców Podhalańskich oraz Kopiec, 
dwa odcinki o łącznej długości 
ponad 1,4 km, które w 2013 r. 
zostały zniszczone w wyniku 
katastrofalnych opadów.

Kwota dofinansowania 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
może stanowić nie więcej niż 
80 proc. całości kosztów prze-
budowy, dokładne wyliczenia 
będą możliwe po rozstrzygnię-
ciu przetargu na roboty, który 
wkrótce zostanie ogłoszony. 
– Dzięki pozyskaniu takie-
go wsparcia zdołamy wyre-
montować i zmodernizować 
więcej dróg na terenie naszej 
gminy, niż ujęliśmy to w po-
czątkowych planach na ten rok 
– mówi wójt Janusz Pierzyna.

Ul. Strzelców Podhalań-
skich ma zostać poszerzona 
do minimum 5 metrów, jej 

nawierzchnia pokryta będzie 
w całości nową nakładką as-
faltową. Z kolei na ul. Kopiec 
prace obejmą ten odcinek, któ-
ry nie został jeszcze zmoder-
nizowany. W tym wypadku 
przewidziano wzmocnienie 
podbudowy i również wy-
łożenie nowej nawierzchni. 
Prace będą wykonane w tym 
roku. Warto dodać, że przy 
ul. Strzelców Podhalańskich 
działa Zespół Szkolno-Przed-
szkolny, nowa przychodnia 
zdrowia oraz modernizowana 
strażnica OSP. – Wyremonto-
wana droga znacznie poprawi 
bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników tej ruchliwej 

części Mazańcowic – doda-
je wójt.

szlaKiem 
własnych tRadycji 
PRzemysłowych

Również w marcu Gmina 
Jasienica otrzymała dofinanso-
wanie do budowy nowego cen-
trum wystawienniczego „Ogród 
tradycji” – miejsca prezentacji 
tradycji przemysłowych Śląska 
Cieszyńskiego. Obiekt przy ja-
sienickim kompleksie Drzewiarz 
będzie częścią projektu „Życie 
i praca na Śląsku Cieszyńskim 
w dobie rewolucji przemysło-
wej”, który obejmie szlak tu-

rystyczny łączący Jasienicę 
i Goleszów po polskiej stronie 
oraz Nydek i Wędrynię w Re-
publice Czeskiej. Jak wyjaśnia 
wójt Janusz Pierzyna, wspólny 
transgraniczny projekt uzyskał 
akceptację Komitetu Monitoru-
jącego na dofinansowanie z Pro-
gramu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska. – To kolejna 
inwestycja na terenie naszej 
gminy, na którą uzyskujemy do-
finansowanie z funduszy trans-
granicznych – mówi wójt Janusz 
Pierzyna, członek Komitetu Mo-
nitorującego, który zebrał się we 
wtorek 12 marca na spotkaniu 
Euroregionu Těšínské Slezsko 
– Śląsk Cieszyński. 

W budynku centrum „Ogród 
tradycji” zostanie zlokalizowana 
sala wystawowa, która umożli-
wi organizację wystaw oraz wy-
darzeń towarzyszących, takich 
jak warsztaty, seminaria, dysku-
sje, konferencje. Będzie miała 
tu swoją siedzibę także lokalna 
informacja turystyczna. Stała 
ekspozycja zaprezentuje m.in. 
jasienickie tradycje produkcji 
mebli giętych, produkowanych 
w miejscowej fabryce od 1888 r. 
Zostanie również przypomniana 
postać Józefa Bożka, pochodzą-
cego ze Śląska Cieszyńskiego 

wynalazcy, który w początkach 
ery przemysłowej skonstruował 
m.in. urządzenie napędzane sil-
nikiem parowym. Swoje miej-
sce znajdzie tutaj również piec 
szamotowy. Podobne urządze-
nia były wytwarzane od XIX w. 
na skalę przemysłową, stając się 
niemalże powszechnym wypo-
sażeniem domowych gospo-
darstw. Piec w Ogrodzie tradycji 
będzie nie tylko eksponatem wy-
stawowym, ale też funkcjonal-
nym wyposażeniem, z którego 
będzie można korzystać podczas 
przeprowadzanych w centrum 
wystawienniczym warsztatów 
rzemieślniczych, np. wypala-
nia ceramiki.

Cały projekt zakłada powsta-
nie transgranicznego produktu 
turystycznego, koncentrujące-
go się na przemysłowej historii 
Śląska Cieszyńskiego oraz zmia-
nach, jakie nastąpiły na tym te-
renie w związku z rewolucją 
przemysłową. Całość zostanie 
połączona w spójny szlak tury-
styczny z grą geolokalizacyjną.

Realizacja projektu ma 
kosztować blisko 900 tys. euro, 
część wydzielona na jasienic-
ki Ogród tradycji – blisko 314 
tys. euro. Ma on powstać do 
końca 2021 r.

umowa z KatowicKą stRefą 
eKonomiczną

Jasienicka Niskoemisyjna 
Strefa Ekonomiczna stała się 
częścią Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W środę 
13 marca wójt Janusz Pierzy-
na podpisał w tej sprawie po-
rozumienie z prezesem KSSE 
Januszem Michałkiem i wice-
prezesem Andrzejem Zabie-
glińskim. Katowicka SSE jest 
największa w Polsce, przyna-
leżność do niej umożliwi m.in. 
udział w szerokiej międzyna-
rodowej promocji, jaką pro-
wadzi.

Wójt zaznacza też, że wy-
negocjował z prezesem Ja-
nuszem Michałkiem 5-proc. 
zapłatę dla Katowickiej SSE 
z każdej sprzedanej działki 
w Jasienickiej Niskoemisyj-
nej Strefie Ekonomicznej. 
Będzie to jednak 5 proc. do-
liczone do wartości działki. 
Jak podkreśla Janusz Pierzy-
na, dla inwestorów obecność 
w Katowickiej SSE oznacza 
zwolnienia z części podat-
ków, jednak nie tych, które 
są przeznaczone dla gmin. 

– Nic na tym nie stracimy, 
a wręcz przeciwnie, bo włą-
czenie w Katowicką Strefę 
z całą pewnością wpłynie na 
wzrost cen gruntów, za jakie 
będziemy w kolejnych latach 
sprzedawać działki w naszej 
Strefie. Liczę też, że uda się 
wykorzystać inne możliwości, 
jakimi dysponuje ta najwięk-
sza w Polsce specjalna strefa 
ekonomiczna. Wszystkie te 
elementy służyć będą rozwo-
jowi naszej gminy – wyjaśnia 
Janusz Pierzyna.

fo
to

: m
at

. u
g 

ja
sie

ni
ca

JanUSZ PieRZyna,
wójt gminy Jasienica:

Jak co roku, gdy tylko aura na to 
pozwala, przystępujemy do robót 
budowlanych, aby zrealizować 
wszystkie inwestycje, zaplano-
wane na ten sezon budowlany. 
nasza gmina jest rozległa, należy 
do największych gmin wiejskich 
w całym województwie śląskim, 
toteż prac będzie sporo. cieszę się, 
że ten front robót budowlanych z 
roku na rok się poszerza.
Jest to możliwe także dzięki temu, 
że udaje nam się pozyskiwać 
dofinansowanie z różnych źró-
deł zewnętrznych na realizację 
naszych pomysłów. w ostatnich 
tygodniach stało się podobnie, 
uzyskaliśmy dofinansowanie ze 

środków transgranicznych do 
budowy centrum wystawienni-
czego „ogród tradycji”, a także ze 
środków rządowych pieniądze 
na naprawę dwóch dróg w Ma-
zańcowicach, zniszczonych przez 
ulewne deszcze. w każdym z 
tych przypadków byliśmy dobrze 
przygotowani, wcześniej wyko-
naliśmy dokumentację i uzyska-
liśmy niezbędne zezwolenia, wy-
gospodarowaliśmy także środki 
na tzw. wkład własny. ale dzięki 
temu dodatkowemu strumieniowi 
pieniędzy spoza budżetu Gminy 
Jasienica jesteśmy w stanie wy-
konać każdego roku więcej, niż 
początkowo zakładaliśmy. liczę, 
że jeszcze w tym roku dojdą pie-
niądze na dofinansowanie kolej-
nych naszych projektów.
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Po remoncie ulica Strzelców Podhalańskich w Mazańcowicach stanie się bardziej bezpieczna dla pieszych i 
zmotoryzowanych użytkowników wszystkich instytucji przy tej ulicy.

Gmina pozyskała pieniądze na modernizację dwóch dróg w 
Mazańcowicach.

Prace przy budowie tartanowej bieżni lekkoatle-
tycznej w Rudzicy już się rozpoczęły.

wójt Janusz Pierzyna (w środku) podpisał porozumienie o współpracy z katowicką SSe z jej prezesem Januszem 
Michałkiem (z lewej) oraz wiceprezesem andrzejem Zabieglińskim.
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jeszcze BaRdziej eKoloGicznie
Funkcjonujące w Jaworzu Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej poszerzy niebawem swoją 

ofertę. Wraz z planowaną do utworzenia motylarnią stanowić będzie Centrum Edukacji Ekologicznej z 

prawdziwego zdarzenia.

Gmina konsekwentnie 
stawia na rozmaite, także in-
nowacyjne, działania proeko-
logiczne. Takim jest również 
budowa motylarni. W specjal-
nym, częściowo przezroczy-
stym namiocie sferycznym 
o średnicy ok. 10 m umiesz-
czone zostaną motyle tro-
pikalne i rodzime. Prócz 
żywych okazów motylarnia 
wyposażona będzie jednocze-
śnie w unikatową roślinność, 
wszystkiemu sprzyjać będą 
rozwiązania, które zapewnią 
warunki odpowiednie dla roz-
woju wielu różnych gatunków 
motyli. W środku ustawione 
zostaną m.in. inkubatory dla 
larw, dzięki czemu zwiedza-
jący oglądać będą kolejne eta-
py rozwoju motyla.

Budowa motylarni w Ja-
worzu pochłonie ok. 300 tys. 

zł, z czego 200 tys. stanowią 
środki pozyskane z Lokalnej 

Grupy Rybackiej Bielska Kra-
ina, resztę zaś pieniądze z bu-
dżetu gminy.

Motylarnia będzie niewąt-
pliwie kolejną turystyczną 
atrakcją Jaworza, ale zarazem 
jednym z miejsc strategicz-
nych w koncepcji powstające-
go na terenie gminy Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Samo 
Muzeum Fauny i Flory Mor-
skiej i Śródlądowej wzboga-
ci się o dodatkowe akwarium 
morskie, dzięki czemu jeszcze 
pełniejsza będzie jego oferta 
dla chętnie przybywających 
tu gości.

Na Centrum złożą się tak-
że bogato urządzone tereny 

zielone we wschodniej części 
Parku Zdrojowego oraz w bli-
skości Muzeum. Wykonane 
zostaną m.in. łąka kwietna, 
nasadzenia czosnku siatkowa-
tego, kępa z krzewów, bud-
ki dla ptaków i ssaków oraz 
hotele dla owadów. Ustano-
wione będą ponadto nowe 
pomniki przyrody, wyodręb-
nione z parkowego drzewo-
stanu.

Centrum w znacznej mie-
rze sfinansowane zostanie 
ze środków zewnętrznych, 
w wysokości ok. 300 tys. zł, 
pozyskanych w ramach Regio-
nalnych Inwestycji Terytorial-
nych. (M)

Gmina jaWoRZE

RaDoSław  
oSTałkiewicZ,
wójt gminy Jaworze:

Przed kilku laty na terenie naszej 
gminy powstało Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądowej, 
teraz przyszła właściwa pora, 
aby jego działalność zdywersyfi-
kować. Miejsce to musi żyć, stąd 
też zaplanowane poszerzenie 
jego oferty. kolejne akwarium, 
a przede wszystkim motylarnia, 
jakiej w tym regionie nigdzie nie 
ma, niewątpliwie do atrakcyjności 
Jaworza się przyczynią.

Bardzo ciekawie kształtuje się 
również projekt centrum eduka-
cji ekologicznej, które przy wcale 
niedużych kosztach pozwoli na 
uzyskanie wysokiego efektu 
środowiskowego. Działania ma-
jące na celu ochronę przyrody nie 
wymagają prac długookresowych, 
także utrzymanie terenów ziele-
ni w dobrym stanie nie powinno 
sprawić problemów.
Dodam, że realizując tego rodzaju 
przedsięwzięcia mamy jednocze-
śnie na uwadze właściwą eduka-
cję młodego pokolenia mieszkań-
ców Jaworza w zakresie ekologii.

z życzeniami dla KoBiet

Tradycyjny Dzień Ko-
biet świętowano w Jaworzu 
podczas spotkań zorganizo-
wanych w dwóch Kołach Go-
spodyń Wiejskich.

– Dzień Kobiet bez cienia 
wątpliwości jest świętem ra-
dosnym i wesołym. Docenia-
my w szczególny sposób to, 
jak ważną rolę kobiety odgry-
wają w naszej społeczności 
– mówi wójt Jaworza Rado-
sław Ostałkiewicz.

Na oba spotkania z człon-
kiniami Kół Gospodyń 
Wiejskich nr 1 i 2 w Jawo-

rzu wójt przybył z goździ-
kami. Wręczył je paniom 
wraz z najlepszymi życze-
niami zdrowia i satysfakcji 
na co dzień, dalszego zapa-
łu w realizacji celów oso-
bistych i zawodowych oraz 
wszelkiej pomyślności. – 
Nasze gospodynie wyjątko-
wo dbają o kultywowanie 
tradycji i integrację lokal-
nego środowiska. Ich zaan-
gażowanie bardzo pomaga 
przy okazji różnych gmin-
nych wydarzeń – tłumaczy 
wójt Ostałkiewicz. (M)

wójcina na tRonie

W przypadającym na 21 
marca dniu wagarowicza, 
w myśl akcji zainicjowanej 
przed kilku laty przez wójta 
Radosława Ostałkiewicza, 
stery Urzędu Gminy Jaworze 
ponownie przejęła młodzież.

Tegoroczna edycja „Gry 
o tron” była już piątą w gmi-
nie Jaworze. – Dla młodych 
ludzi to świetna okazja, aby 
poznać rzeczywistość admi-
nistracyjną, funkcjonowanie 
Gminy i mechanizmy zarzą-
dzania urzędem – mówi wójt 
Radosław Ostałkiewicz. – To 
dobra droga, aby przekony-
wać młodych mieszkańców 
Jaworza, że „zabawa w sa-
morząd” to nie tylko niety-
powy pomysł na przywitanie 
wiosny, ale i ich wielka odpo-
wiedzialność. W przyszłości 
przejmą ode mnie pałeczkę 
w zarządzaniu Gminą – do-
daje wójt Jaworza.

Rola gospodarza gminy 
przypadła w tym roku po raz 
pierwszy kobiecie. Wójtem 
na cały czwartek 21 marca 
została gimnazjalistka Wik-
toria Wandor. W odpowie-
dzialnym zadaniu zarządzania 
Jaworzem pomagali jej Jakub 
Heczko jako zastępca wójta, 
Kamila Gańczarczyk jako 
skarbnik oraz Wiktoria Zabil-
ska na stanowisku sekretarza. 

Młodzi włodarze uczestniczy-
li w sesji Rady Gminy, brali 
udział w ważnych spotkaniach 
dotyczących inwestycji oraz 
wizytach w gminnych obiek-
tach. Przewodnikiem dla 
czwórki był podczas całego 
dnia „wagarujący” wójt.

Jak podkreśla Rado-
sław Ostałkiewicz, młodzież 
z uwagą przeglądała kolejne 
dokumenty, sprawdzała mapy, 
poznała też wójtowski kalen-
darz. – Nie sądziliśmy, że wójt 
ma tyle zajęć, do tego trze-
ba mieć głowę i dużo czasu, 
często poświęcając również 
ten czas prywatny – mówili 
zgodnie główni bohaterowie 
jaworzańskiej „Gry o tron”. 
Wcześniej prawo udziału 
w niej zdobyli w corocznym 
konkursie, wykazując się zna-
jomością tematyki z zakresu 
wiedzy o społeczeństwie.

Intensywny dzień za-
kończyło spotkanie wójta 
Radosława Ostałkiewicza 
z szerszym gronem mło-
dych mieszkańców Jaworza. 
W Domu Gminnym „Pod Ha-
rendą” z inicjatywy Młodzie-
żowej Rady Gminy odbyła 
się interesująca debata, pod-
czas której podjętych zostało 
wiele tematów ważnych dla 
funkcjonowania jaworzań-
skiej społeczności. (Ra)

sPoRt ważny i doceniany
Istotne wsparcie finansowe 
na poziomie przeszło 200 tys. 
zł przeznaczono w tym roku 
na sport w gminie Jaworze. 
W znacznej mierze obejmie 
ono dzieci i młodzież.

Największą pulę środków, 
przewidzianych na zadania 
w obszarze sportu i kultury fi-
zycznej, a obejmujące różne 
środowiska, otrzymał Gminny 
Klub Sportowy Czarni. Prócz 
funduszy gwarantujących pro-
wadzenie bieżącej działalności 
w zakresie szkolenia sporto-
wego dzieci, młodzieży oraz 
seniorów (115 tys. zł), klub 
uzyskał w ramach otwartego 
konkursu dofinansowanie na 
V Piknik Sportowy „Zdrowo, 
bo sportowo” oraz jubileusz 
16-lecia funkcjonowania (23 
tys. zł). Środki dla Czarnych 
to również zajęcia w projek-
cie „Wakacje 2019” oraz na-

uki gry w piłkę nożną (po 10 
tys. zł).

Wsparcie z gminnego bu-
dżetu uzyskały także inne pod-
mioty, które przyczyniają się 
do wzrostu poziomu aktyw-
ności fizycznej jaworzańskiej 
społeczności. I tak szkolącemu 
kolejne pokolenia łuczników 
UKS Dziesiątka przyznano 15 
tys. zł, podobnie na szkolne 

koło sportowe UKS Goruszka, 
18 tys. zł wygospodarowano na 
organizację V Biegu po Zdrój, 
Szkolne Koło Ligi Morskiej 
i Rzecznej otrzymało 8 tys. 
zł, OSP w Jaworzu z jej Mło-
dzieżową Drużyną Pożarniczą 
łącznie 4 tys. zł, a Integracyj-
ny Klub Sportowy Cieszyn 2,4 
tys. zł na zajęcia z udziałem 
osób niepełnosprawnych.

– Dochodzi do tego cał-
kiem spory budżet naszego 
gminnego Wydziału Sportu, 
który odpowiada za funkcjo-
nowanie wszystkich obiek-
tów sportowych w Jaworzu. 
Wierzę, że środki przyzna-
ne na takim poziomie pomo-
gą w osiągnięciu sukcesów, 
a docelowo przełożą się rów-
nież na kondycję fizyczną 
mieszkańców Jaworza – wy-
jaśnia wójt Radosław Ostał-
kiewicz.

Prężnie rozwijające się 
środowisko sportowe gmi-
ny Jaworze będzie miało tak-
że swoje doroczne święto. 
W piątek 5 kwietnia odbędzie 
się pierwsza edycja „Jaworzań-
skich Laurów Sportowych”. 
Podczas tego wydarzenia 
uhonorowani zostaną wyróż-
niający się zawodnicy, trene-
rzy, działacze oraz dobrodzieje 
sportu z Jaworza. (Ma)
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częścią nowej ekspozycji przyrodniczej stanie się zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Zdrojowym  
w rejonie tężni.
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Gwiazda już jest
Liczne atrakcje zapowiadają w tym roku organizatorzy Dni Kóz. Głównym 

punktem ma być występ zespołu „Łąki Łan”.

Ta popularna polska gru-
pa muzyczna w Kozach wy-
stąpi jako gwiazda wieczoru 
w niedzielę 2 czerwca. Łąki Łan 
z powodzeniem łączy brzmie-
nia muzyki elektronicznej, roc-
ka oraz funky. Naznaczona jest 
przede wszystkim tekstami 
„Paprodziada”. Swoją filozofię 
przedstawił on w utworze „Lo-
velock”, który jest peanem na 
cześć Jamesa Lovelocka. Twier-
dził on, iż Ziemia funkcjonuje 
jak jeden olbrzymi organizm, 
przystosowany do zmian tak, by 

zachować odpowiednie warunki 
do życia. I właśnie zamiłowanie 
do natury przewija się w wielu 
piosenkach jako motyw prze-
wodni muzyki zespołu.

Miłośników dobrej muzy-
ki nie powinno zabraknąć tak-
że podczas pierwszego dnia 
gminnego święta – w sobotę 1 
czerwca. Na wieczorny koncert 
i do wspólnej zabawy zaprosi 
wszystkich uczestników Dni 
Kóz Grupa Furmana. Bielska 
kapela koncentruje swoją dzia-
łalność głównie na koncertach, 

podczas których znakomicie 
sprawdzają się dźwięki coun-
try i folk rocka.

Czerwcowe Dni Kóz wy-
pełnią również inne wydarze-
nia, a każdy z mieszkańców 
Kóz i przybyłych tu gości z po-
bliskich miejscowości znajdzie 
coś atrakcyjnego dla siebie. 
Gmina planuje m.in. przepro-
wadzenie zawodów w oparciu 
o konkurencje sprawnościowe, 
w których rywalizować będą 
między sobą poszczególne re-
jony Kóz. (R)

Gmina koZY

Jacek kalińSki,
wójt gminy kozy:

Do organizacji Dni kóz przy-
gotowujemy się bardzo sta-
rannie. chcemy, aby było to 
prawdziwe święto dla jak 
największego grona kozian. 
Mam świadomość, że możliwe 
będzie to, gdy przedstawimy 
atrakcyjny program, w którym 
coś fajnego znajdą dla siebie 
różne środowiska naszych 
mieszkańców. Założeniem 
nam przyświecającym jest 
większe niż do tej pory za-
angażowanie uczestników 
w ydarzenia, co z kolei ma 
przyczynić się do integracji 
koziańskiej społeczności i 
bardziej wyrazistego utożsa-
miania się z gminą. Szczegó-
ły tegorocznych Dni kóz będą 
systematycznie ogłaszane, 
a gwiazdy muzyczne już po-
twierdzone to w znacznej 
mierze odpowiedź na zain-
teresowania znacznej części 
kozian.
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koncerty zespołu „łąki łan” dzięki kreatywności samych muzyków zawsze mają swój specyficzny klimat.

PisanKi  
na wielKanoc

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gmi-
ny Kozy przy współpracy 
z Domem Kultury organizu-
je kolejną edycję konkursu na 
„Koziańską Pisankę Wielka-
nocną”.

Konkurs w latach po-
przednich cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Wyko-
nywane dowolną techniką 
pisanki były bardzo często 
tak pomysłowe i oryginalne, 
że jury z trudem wybierało te 
najpiękniejsze. I tym razem 
konkurs znajdzie jednak swo-
ich zwycięzców. Prace wraz 
z wypełnioną kartą zgłosze-
nia przyjmowane będą od 
1 do 5 kwietnia w recepcji 
Pałacu Czeczów w Kozach. 

Trzy dni później wszystkie 
pisanki zostaną wystawio-
ne w Pałacu, a 14 kwietnia 
w tym samym obiekcie nastą-
pi uroczyste rozstrzygnięcie. 
Dla uczestników przewi-
dziano dyplomy, a autorzy 
najciekawszych pisanek wiel-
kanocnych uhonorowani zo-
staną nagrodami rzeczowymi.

W tegorocznej edycji 
przedsięwzięcia nowość 
stanowią nagrody przyzna-
wane przez internautów 
i publiczność. W pierwszym 
przypadku będą to głosy za 
pośrednictwem serwisu spo-
łecznościowego – Facebook/
KozianskaPisankaWielkanoc-
na, w drugim osób odwiedza-
jących wystawę. (R)
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każdego roku barwnych i pomysłowych pisanek wielkanocnych 
stworzonych w ramach konkursu nie brakuje.

maRaton  
dla wojtusia

Rehabilitację i lecze-
nie dwuletniego koziani-
na Wojtusia Dowgalskiego 
wspomóc ma charytatyw-
ny maraton taneczny, który 
w sobotę 6 kwietnia odbę-
dzie się w Kozach.

Chłopiec urodził się w 28. 
tygodniu ciąży i ważył zaled-
wie kilogram. Pierwsze trzy 
miesiące życia spędził w in-
kubatorze podłączonym do 
respiratora. Wojtuś przeszedł 
ciężkie niedotlenienie, boryka 
się z dysplazją, ma problem 
z nerkami, epilepsję i hipo-
plazję mózgu. Wymaga stałej 
rehabilitacji, częstych wizyt 
u lekarzy i bardzo kosztow-
nego leczenia.

By pomóc małemu miesz-
kańcowi Kóz, pomysł or-
ganizacji charytatywnego 
maratonu tanecznego przed-
stawiło działające na terenie 
gminy Stowarzyszenie Pomo-

cy Osobom Niepełnospraw-
nym „Arkada”. W godzinach 
od 16.00 do 20.00 w Domu 
Kultury w Kozach odbędzie 
się impreza, z której całko-
wity dochód przeznaczony 
zostanie na pomoc Wojtu-
siowi. Wszystkich przyby-
łych do wspólnej zabawy 
zaproszą znani instruktorzy 
tańca, m.in. finalista progra-
mu „You Can Dance” Mi-
kołaj Strzyż oraz Martyna 
Wiśniewska, Gabriela Bryn-
dza, Natalia Cypcer czy Pa-
weł Gorzelak. Czas umilą 
również profesjonalni ani-
matorzy, dostępna będzie 
fotobudka oraz poczęstunek. 
Całość poprowadzi Woj-
ciech Adamus.

W charytatywny maraton 
taneczny aktywnie włączyła 
się Gmina, honorowy patro-
nat objął wójt Jacek Kaliński. 
(ReD)

sPoRtowcy naGRodzeni
Blisko 30 tys. zł przeznaczyła 
gmina na nagrody finansowe 
dla sportowców z Kóz, którzy 
w minionym roku osiągnęli 
znaczące sukcesy.

Wyróżnienia dla koziań-
skich sportowców poprzedzo-
ne zostały naborem wniosków, 
których wpłynęło łącznie 25. 
Zawodnikom zakwalifikowa-
nym do nagród za osiągnięcia 
w roku 2018 uroczyście wrę-
czono je podczas sesji Rady 
Gminy Kozy w czwartek 14 
marca. – Nasi sportowcy roz-
sławiają gminę, często nawet 
daleko poza jej granicami. 
Wsparcie ze strony samorządu 
pomaga im natomiast w syste-
matycznym trenowaniu i pod-
noszeniu umiejętności – mówi 
wójt Jacek Kaliński.

Najliczniej reprezentowa-
ną grupą laureatów uhonoro-
wanych przez wójta ponownie 
okazali się przedstawiciele 
sportów siłowych, startujący 
w zawodach pod szyldem Sto-
warzyszenia Benchpress Kozy. 
Za międzynarodowe sukcesy 
docenionych zostało 10 za-
wodników, w tym mogący po-

szczycić się tytułami mistrzów 
świata Wiesław Wróbel, Grze-
gorz Drewniany, Janusz Wit-
kowski, Konrad Majocha, 
Konrad Adamaszek, Szymon 
Skrudlik, Magdalena Szpila 
i Beata Kowalska oraz sięga-
jący po wicemistrzostwa Mar-
cin Helwig i Anna Paluszik.

Za srebrne medale podczas 
mistrzostw Polski w pływaniu 
nagrodzeni zostali z kolei Mar-
cin Malarz, Patryk Blachura, 
Oskar Blachura i Julia Blachu-
ra, a za znakomite rezultaty 

w skali wojewódzkiej Nicola 
Koczur, Kornelia Koczur oraz 
Weronika Więcek.

Z grona lekkoatletów z Kóz 
doceniono przede wszystkim 
wyczyny skaczącej wzwyż Ju-
styny Wykręt, która sięgnęła 
po krajowe mistrzostwo. Aga-
ta Kuc w skoku w dal zdoby-
ła ogólnopolski brąz, a Karol 
Koczur złoto w wojewódz-
twie w biegach krótkodystan-
sowych.

Nagrody samorząd przy-
znał ponadto: zawodniczce 

futsalowego mistrza Rekor-
du Bielsko-Biała Dominice 
Bułce, kolarzowi Adrianowi 
Honkiszowi za zajęcie naj-
wyższego miejsca w klasy-
fikacji generalnej wyścigu 
„Tour of Małopolska”, mi-
strzowi kraju w kombinacji 
norweskiej Kacprowi Konio-
rowi, medaliście mistrzostw 
wojewódzkich juniorów 
w szachach Tomaszowi Ma-
kuchowi oraz zwyciężczyni 
czempionatu w ujeżdżaniu 
Agnieszce Kaczmarczyk. (M)

liczne grono sportowców z kóz otrzymało nagrody finansowe za swoje dokonania w 2018 roku.
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młoDZiEż

dla młodych i Rozwoju
Rozszerzenie programu „500 
plus” już od pierwszego 
dziecka i zniesienie podatku 
PIT dla pracowników do 26. 
roku życia to ważne punkty 
działań, jakie zapowiedziało 
Prawo i Sprawiedliwość pod-
czas niedawnej konwencji. 
– Nadrzędnym założeniem 
programu jest rozwój Pol-
ski we wszystkich obszarach 
– mówi poseł Jacek Falfus.

Najistotniejsze elemen-
ty programu, ujęte w ramach 
tzw. „nowej piątki PiS”, przy-
bliżył prezes Jarosław Ka-
czyński. Na samym wstępie 
zapowiedział wprowadzenie 
już od lipca „500 plus” tak-
że na pierwsze dziecko. Tym 
samym Prawo i Sprawiedli-
wość rozszerza swój spraw-
dzony projekt, wprowadzony 
w ostatnich latach w przypad-
ku drugiego i większej liczby 
dzieci. Nowa propozycja sta-
nowi tylko część komplek-
sowej oferty, skierowanej 
w głównej mierze do mło-
dych ludzi. Kolejny z pomy-
słów to zwolnienie z podatku 
PIT osób pracujących, które 
nie ukończyły 26. roku życia.

Jak zauważa poseł Jacek 
Falfus, właśnie takie rozwią-
zania planowane do wdrożenia 
przez PiS, nie są przypadko-
we. – Zrównoważony rozwój 
naszego kraju możliwy będzie 
tylko wtedy, gdy młodzi lu-
dzie będą w Polsce pracowali 
i wykorzystywali do tego swo-
je zdolności. W ślad za tym 
pójdzie wzrost przyrostu natu-
ralnego i wspólna troska o do-
chód narodowy – mówi poseł 
Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem Jacka Falfusa, 
istotne jest to, aby młodzi lu-
dzie przy wsparciu państwa 
zapewnione mieli dogodne 
warunki do zakładania rodzin 
i zawodowego realizowania 
się. – Zarówno kwestia pie-
niędzy przyznawanych już na 
pierwsze dziecko, jak i znie-
sienia podatku PIT gwarantują 
młodym łatwiejszy start. Będą 
mogli realnie myśleć o tym, 
aby zostać w kraju na dłu-
żej, tu się rozwijać zgodnie 
ze swoimi zainteresowania-
mi, stając się wartościowymi 
pracownikami – podkreśla po-
seł PiS.

Podczas konwencji przed-
stawione zostały także inne 

planowane działania wcho-
dzące w skład „nowej piątki 
PiS”. Każdy emeryt otrzymać 
ma tzw. „trzynastkę”, czyli do-
datkową jednorazową pomoc 
na poziomie 1100 zł, a więc 
w wysokości najniższej emery-
tury. Pomoc ta będzie wypłaca-
na już od maja tego roku jako 
jeden z elementów zmniejsza-
nia różnic majątkowych w pol-
skim społeczeństwie. Jeszcze 
szerszy wymiar społeczny ma 

zapowiedź obniżenia kosztów 
pracy. W jego skład wchodzić 
będzie m.in. znaczne pod-
wyższenie kosztów uzyskania 
przychodu oraz zmniejszenie 
PIT-u dla aktywnych zawodo-
wo osób w różnym wieku.

PiS zadeklarowało ponadto 
przywrócenie zredukowanych 
przed laty połączeń autobuso-
wych. Założenie podstawowe 
w tym zakresie jest takie, by 
przywrócić sprawną i wygod-
ną komunikację PKS pomię-
dzy gminami a powiatami. 
– U nas ten problem nie jest aż 

tak dostrzegalny, jak w niektó-
rych innych regionach kraju, 
gdzie dotarcie z przysiółków 
do większych miast jest często 
dla ludzi bardzo skomplikowa-
ne i czasochłonne – przyznaje 
poseł Falfus.

Rozważana koncepcja 
przewiduje doposażenie sa-
morządów powiatowych, 
które za tematy związane 
z transportem są odpowie-
dzialne. Do tej pory nie miały 
na to wystarczających środ-
ków finansowych, a w kosz-
tach utrzymania komunikacji 

w dużym stopniu partycypo-
wały gminy. – Trudno jed-
nak uznać to za rozwiązanie 
satysfakcjonujące i optymal-
ne. Właściwie zorganizowany 
transport to podstawa równo-
miernego rozwoju miast czy 
gmin, ale i tych mniejszych 
miejscowości. Dostęp do naj-
ważniejszych miejsc powinien 
być na w miarę jednakowych 
zasadach zachowany – dopo-
wiada poseł PiS.

Z optymalizacją komunika-
cji w poszczególnych obsza-
rach ściśle wiąże się również 
stopniowa poprawa funkcjono-
wania kolei. Na terenie zwłasz-
cza Ziemi Bielskiej i Śląska 
Cieszyńskiego do rozwiązania 
pozostaje m.in. przywrócenie 
linii kolejowej na trasie Biel-
sko-Biała – Cieszyn.

Poseł Jacek Falfus dodaje, 
że wszystkie te działania do-
skonale wpisują się w dążenia 
Prawa i Sprawiedliwości do 
budowy silnego państwa z per-
spektywami rozwoju opartymi 
na stabilnych podstawach. – 
Właściwie funkcjonujące orga-
ny państw i dobrobyt ludzi są 
ze sobą w oczywistej symbio-
zie. Rozwijamy nasze programy 
właśnie po to, aby konsekwent-
nie taką drogą podążać – pod-
sumowuje poseł. (R)

z PRac PoselsKich

Światowy futBol w ReGionie

W czterech ośrodkach pił-
karskich na Ziemi Bielskiej 
– Dankowicach, Jaworzu, 
Ligocie i Cygańskim Lesie 
– trenować będą reprezen-
tacje, które w Bielsku-Białej 
rozegrają mecze grupowe 
w ramach planowanych na 
przełom maja i czerwca mi-
strzostw świata do lat 20.

W gronie ośrodków, któ-
re gościć będą młodzieżo-
we reprezentacje w celach 
treningowych, znalazły się 
Dankowice. Obiekt Pasjona-
ta został potraktowany jako 
alternatywny, gdy ostatecz-
nie przedstawiciele Między-
narodowej Federacji Piłki 
Nożnej wykreślili z awizo-
wanej pierwotnie listy boiska 
w Jasienicy oraz Ustroniu. 

Uczestników światowego 
czempionatu do lat 20 – co 
jeszcze początkiem marca 
wcale tak pewne nie było 
– przyjmą także w Jawo-
rzu. Gwarantuje to stosowna 
umowa podpisana z Polskim 
Związkiem Piłki Nożnej na 
organizację bazy treningowej 
przy ulicy Koralowej.

Kwartet treningowy uzu-
pełniają „pewniacy” już po 
wstępnych analizach FIFA, 
a więc obiekt w Ligocie oraz 
ośrodek Rekordu w Cygańskim 
Lesie. Z kolei Ustroń ujęty 
został awaryjnie w razie wy-
stąpienia sytuacji nadzwyczaj-
nej, choćby przy wyjątkowo 
niesprzyjających warunkach 
pogodowych i problemach 
z murawą na którymś z boisk 
wymienionych powyżej.

Kogo w Dankowicach, Ja-
worzu, Ligocie i Cygańskim 
Lesie będzie można zoba-
czyć? W pierwszej fazie mi-
strzostw treningi przeprowadzą 
tu w systemie rotacyjnym na 
poszczególnych boiskach m.in. 
reprezentacje Portugalii, Ko-
rei Południowej, Argentyny, 
Ukrainy czy Stanów Zjedno-
czonych. Ekipy te część swoich 
potyczek grupowych zaliczą 
jeszcze w maju na Stadionie 
Miejskim w Bielsku-Białej. 
M.in. 24 maja Ukraińcy zagra-
ją z Amerykanami, dzień póź-
niej Portugalczycy zmierzą się 
z Koreańczykami, na 27 maja 
zaplanowano spotkanie USA 
z Nigerią, a 28 maja w hito-
wo zapowiadającym się meczu 
rywalem Portugalii będzie Ar-
gentyna. (Man)

obiekty lkS Pasjonat Dankowice od lat są miejscem ważnych piłkarskich wydarzeń, w maju zawitają tam uczest-
nicy mistrzostw świata do lat 20.

Badmintonowy staRt
Na terenie ośrodka Rac-

ketlon w Mazańcowicach 
wystartowała w marcu Po-
wiatowa Liga Badmintona.

Do inauguracyjnych za-
wodów, w których ucznio-
wie szkół podstawowych 
rywalizują o Puchar Sta-
rosty Bielskiego, przy-
stąpiło blisko pół setki 
uczestników. Zmagania sta-

ły na wysokim poziomie, 
co zresztą można zaobser-
wować w kolejnych odsło-
nach ligi. Pomysł organizacji 
turniejów badmintona jest 
bowiem kontynuowany i po-
nownie znajduje swoich od-
biorców.

Najlepiej w stawce po-
radzili sobie: Alicja Dubiel 
ze Szkoły Podstawowej nr 

3 w Czechowicach-Dzie-
dzicach i  Maksymil ian 
Piekarczyk z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Ma-
zańcowicach w kategorii 
klas 4-5 oraz Julia Piwowar 
z ZSP Mazańcowice i Jacob 
Toczek z Oxford Primary 
School Bielsko-Biała wśród 
uczniów klas 6-8.

Na kolejne ligowe mecze 
uczniowie zawitają do Ma-
zańcowic w maju. (M)

z KolaRsKimi 
suKcesami

Z bardzo dobrym skutkiem 
kolejne tegoroczne etapowe 
wyścigi, tym razem w Grecji 
i na Cyprze, zaliczył pocho-
dzący z Kóz kolarz górski 
Bartłomiej Wawak.

Kozianin, reprezentant klu-
bowych barw Volkswagen 
Samochody Użytkowe MTB 
Team, w dwóch wyścigach wy-
startował w Grecji. W jeździe 
na czas podczas tego pierwsze-
go zajął 4. miejsce, tracąc do 
zwycięzcy minutę. Nazajutrz 
w próbie na dystansie 32 kilo-
metrów zameldował się na 2. 
pozycji. Kolejny z etapów padł 
łupem koziańskiego kolarza, 
który wartościowy triumf za-
pewnił sobie na końcowym od-
cinku trasy. Z kolei na finiszu 

rywalizacji Wawak ponownie 
wywalczył 2. miejsce, by taką 
lokatę obronić w klasyfika-
cji generalnej.

Druga z greckich „cztero-
etapówek” była dla zawod-
nika z Kóz jeszcze bardziej 
udana. Jako pierwszy z ko-
larzy sklasyfikowany został 
na mecie aż trzech prób, ale 
zmagania na czas zaprzepa-
ściły szansę na końcowy suk-
ces. Przypadła mu w udziale 

pozycja na środkowym stop-
niu podium. Z Grecji kozianin 
przeniósł się na Cypr. Tu po-
nownie zademonstrował wy-
soką formę, kończąc imprezę 
„Cyprus Sunshine Cup” na 
świetnym 2. miejscu. – Mogę 
być z siebie zadowolony. To 
dla mnie idealne przygoto-
wanie do sezonu – zakomu-
nikował Bartłomiej Wawak za 
pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych. (Ra)
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Gmina WilamoWicE

lePsze waRunKi do ReKReacji
W dobrze wyposażone, nowoczesne i funkcjonalne, a przede wszystkim bezpieczne place zabaw zamierza zainwestować gmina Wilamowice.

Swoje oblicze zmienią 
w najbliższych latach aż trzy 
tego typu miejsca na terenie 
gminy. Na dwa samorząd 
pozyskał już pieniądze unij-
ne z Lokalnej Grupy Rybac-
kiej na poziomie ok. 500 tys. 
zł, co przy równoczesnym 
wkładzie własnym na pozio-
mie 15 procent w przypadku 
każdego z zadań pozwoli na 
zbudowanie w pełni nowocze-
snych placów.

W urządzenia z myślą 
o najmłodszych zostaną wy-
posażone place przy stadionie 
Ludowego Klubu Sportowe-
go w Pisarzowicach i estradzie 
w Starej Wsi. Oba zastąpią 
dotychczasowe miejsca roz-
rywki, które na przestrzeni lat 
uległy zniszczeniu w takim 
stopniu, że ich dalsze remon-
ty nie są opłacalne. Jeszcze 
większy plac, podzielony na 
część dla dzieci i młodzieży, 
osób starszych oraz pod kątem 

typowo zręcznościowym, po-
wstanie w Wilamowicach przy 
obiekcie LKS. By jednak re-
alizacja tej inwestycji mogła 
się rozpocząć gmina musi 
przebrnąć wpierw przez pro-
cedurę konkursową.

W działania  na  rzecz 
poprawy bazy rekreacyj-
no-sportowej wpisuje się 
także budowa boiska piłkar-
skiego w Starej Wsi. Obiekt 
wyposażony zostanie w na-
wierzchnię ze sztucznej tra-

wy i  będzie  p ie rwszym 
tego rodzaju w całej gmi-
nie. Inwestycja ta, na któ-
rą samorząd pozyskał 1,5 
mln zł w formie promesy 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji, 

obejmuje ponadto przebudo-
wę małej architektury oraz 
zagospodarowanie pobli-
skiego terenu przy estradzie. 
Gmina ze środków budżeto-

wych wybuduje natomiast 
oświetlenie, aby z boiska 
można było korzystać także 
bez przeszkód w godzinach 
wieczornych. (Ra)

szeReG dRoGowych PRac
Kolejne inwestycje służące 

poprawie drogowej infrastruk-
tury realizowane będą w tym 
roku w gminie Wilamowice.

Gmina rozstrzygnęła już 
przetarg na budowę chodnika 
wraz z poszerzeniem jezdni na 
ulicy Szkolnej w Pisarzowicach, 
na odcinku od ronda do granicy 
z Kozami. To inwestycja zapla-
nowana w okresie dwuletnim, 
której wartość przekracza kwotę 
1 mln zł. – Droga ta ma istotne 
znaczenie nie tylko dla miesz-
kańców Pisarzowic, ale i in-
nych w naszej gminie, stanowiąc 
wygodne połączenie z Kozami 

i dalej choćby w kierunku Kęt 
– przyznaje Stanisław Gawlik, 
zastępca burmistrza Wilamowic.

Trwają jednocześnie przygo-
towania do wyasfaltowania dróg 
w Pisarzowicach, przy których 
prowadzone były w ub.roku 
prace związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej. Nową na-
wierzchnię zyskają ul. Rolnicza, 
Starowiejska, Widokowa, Krajo-
brazowa i Zaciszna. Wspólnie 
z powiatem bielskim realizowa-
na będzie z kolei przebudowa 
drogi od ronda w Wilamowicach 
w kierunku Kęt przez Heczna-
rowice. Rozpoczęcie zadania 

zaplanowano na ten rok, prace 
obejmą także centrum Heczna-
rowic.

Do końca roku finiszuje 
również przebudowa ul. Ale-
ja Młyńska w Dankowicach, 
na której remont gmina otrzy-

mała właśnie promesę w wy-
sokości 2,8 mln zł ze środków 
ministerialnych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
W ten sposób poprawie ulegnie 
komunikacja tej części gminy 
Wilamowice z gminą Bestwina. 

– Obecnie droga prowadząca 
wzdłuż wałów jest w znacznej 
mierze nieprzejezdna, a to duży 
skrót dla tych osób, które stąd 
chcą dostać się do sąsiadującej 
z nami gminy – dodaje wice-
burmistrz Gawlik.

Gmina przygotowuje się po-
nadto do złożenia wniosków 
o dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. W przy-
padku pozytywnej decyzji mo-
dernizacji podlegać będą ul. 
Dolinowa i Polna w Pisarzo-
wicach.

Przypomnijmy, że to ko-
lejne już prace realizowane na 
drogach w gminie w ostatnim 
czasie. Początkiem roku ode-
brana została po przebudowie 
na odcinku blisko 1 km ulica 
Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego 
w Wilamowicach. Nieco wcze-
śniej zakończyła się moderniza-
cja ul. Pańskiej i Św. Floriana 
w Pisarzowicach. (M)

naGRoda u PaRtneRów
Sukcesem zakończył 

się wyjazd Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wilamowice” na 
festiwal do chorwackiej Žu-
panji.

Do miasta partnerskie-
go dla gminy Wilamowice 
liczna delegacja wyjechała 
w ostatni dzień lutego, by 
wziąć udział w 52. edycji 
imprezy Šokačko Sijelo. 
Zespół Pieśni i Tańca „Wi-
lamowice” zaprezentował 
tu podczas festiwalu bogac-
two wilamowskiej kultury 
poprzez śpiew i występy 
artystyczne. Kluczowym 
punktem wydarzenia oka-
zał się uroczysty korowód. 
Porywające tłum tańce gru-
py z Wilamowic przykuły 

szczególną uwagę miesz-
kańców i organizatorów, 
którzy za charakterystycz-
ną „Babę z koszem” przy-
znali zespołowi wygraną 
w konkursie na najbardziej 
oryginalny kostium karna-
wałowy.

Kilkudniowy wyjazd do 
Županji, jednej z dwóch 
partnerskich gmin Wilamo-
wic na Chorwacji, opiewał 
w wiele atrakcji. Zaproszo-
ne zespoły na wspólnym 
spotkaniu miały okazję do 
wzajemnej integracji, z ko-
lei wycieczka do Muzeum 
Historycznego w mieście 
Vukovar pozwoliła posze-
rzyć wiedzę o tutejszym re-
gionie. (ReD)

lotna PRemia w PRzyGotowaniu
Po raz trzeci z rzędu presti-
żowy wyścig kolarski Tour 
de Pologne zawita latem do 
gminy Wilamowice.

Choć rywalizację kolarzy 
zaplanowano na pierwszą 
połowę sierpnia, to w Wi-
lamowicach już rozpoczęły 
się przygotowania do udzia-
łu w tej sportowej imprezie. 
Tym bardziej, że podobnie 
jak w ub.roku rynek w Wila-
mowicach będzie miejscem 
jednej z lotnych premii. – Zo-
staliśmy uhonorowani jako 
najpiękniejsze miasto w ka-
tegorii premii, a takie miano 
zobowiązuje. Zamierzamy 
tytuł obronić, co z kolei wy-
maga dużego zaangażowania 

różnych środowisk – optymi-
stycznie podkreśla zastępca 
burmistrza Wilamowic Sta-
nisław Gawlik.

Na teren gminy Wilamo-
wice kolarze zawitają w 76. 
edycji Tour de Pologne naj-

prawdopodobniej w ramach 
IV etapu, wstępnie awizowa-
nego na wtorek 6 sierpnia. Pe-
leton wyruszyć miałby tego 
dnia z Jaworzna i pokonać 
łącznie dystans ok. 180 km do 
mety w Kocierzu. Trasa pro-

wadziłaby m.in. przez Zasole 
Bielańskie, następnie rynek 
w centrum Wilamowic, mię-
dzy stawami w stronę Pisarzo-
wic, by skręcić na ul. Szkolną 
i dotrzeć do pierwszego ronda 
w Kozach. Stąd wyścig podąży 
dalej na Podlesie.

Gmina chce, aby także 
w tym roku zmagania naj-
lepszych kolarzy na świecie 
poprzedziło kryterium ulicz-
ne dla dzieci i młodzieży ze 
szkół funkcjonujących w gmi-
nie Wilamowice. Patronat nad 
zawodami obejmie burmistrz 
Wilamowic Marian Trela oraz 
kolarz z Pisarzowic Przemy-
sław Niemiec, który zakoń-
czył już sportową karierę, ale 
obecnie aktywnie uczestniczy 
w tworzeniu jak najbardziej 
atrakcyjnej trasy Tour de Po-
logne. (Man)

Jednym z istniejących już miejsc rekreacji jest plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Zasolu Bielańskim.
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MaRian TRela,
burmistrz wilamowic:

Zaplanowane do wykonania place 
zabaw to kolejne miejsce do re-
kreacji dla całych rodzin w naszej 
gminie. Realizujemy je jako jedno 
z wielu działań z myślą o młodym 

pokoleniu. nie mam wątpliwości, 
że tak funkcjonalne i bezpieczne 
place zabaw w Pisarzowicach, 
Starej wsi oraz wilamowicach 
będą oblegane i swoją rolę do-
skonale spełnią.
na zadania, które wymiernie 
wpływają na zaktywizowanie, 
a co za tym idzie także poprawę 
kondycji fizycznej naszych miesz-
kańców, nie szczędzimy środków 
budżetowych. Usilnie zabiegamy 
jednocześnie o pozyskiwanie fun-
duszy zewnętrznych. Skuteczność 
tych starań potwierdza fakt, że 
planowane w najbliższym czasie 
inwestycje w szeroko pojętą re-
kreację w każdym z przypadków 
wsparte są różnego rodzaju po-
trzebnym dofinansowaniem.

Ubiegłoroczny odcinek przez wilamowice był jednym z bardziej widowi-
skowych na trasie.
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wśród remontowanych dróg znajdzie się aleja Młyńska w Dankowicach oraz ul. Szkolna w Pisarzowicach.
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EkoloGia

Śmieciowy PRoBlem
Gospodarka odpadami jest poza szerszą świadomością społeczną.  

O smogu dyskutujemy chętnie, bo to modne i odczuwalne nosem, ale o 

hałdzie śmieci, która może nas za parę lat dosłownie przysypać, wolimy 

milczeć. Pewnie dlatego, że wiąże się ona z bezpośrednimi obciążeniami 

natury finansowej, które dotykają nasze portfele. Smog nas natomiast nie 

kosztuje... – tak do istotnego problemu zalegania odpadów w różnych 

miejscach na terenie gminy Jaworze odniósł się jej wójt Radosław 

Ostałkiewicz.

Czas, w którym do proble-
mu związanego z odpadami 
odniósł się wójt Jaworza, nie 
jest przypadkowy. To często 
właśnie po zimie, gdy top-
nieje śnieg, ukazuje się więk-
sza ilość śmieci, które bardzo 
kontrastują z krajobrazem bu-
dzącej się do życia wiosny. 
Problem podniosła w liście 
do wójta jedna z mieszka-
nek Jaworza. – Moja cierpli-
wość już się skończyła i czuję 
wielką niemoc. Sprawa do-
tyczy zaśmiecania Jaworza. 
Zaśmiecania w każdy możli-
wy sposób, zwłaszcza przez 
samych mieszkańców, ale 
i turystów: od rzucania pa-
pierków i opakowań po na-
pojach przez dzieciaki idące 
drogą, przez wyrzucanie i po-
zostawianie butelek i puszek 
po alkoholu w miejscu picia 

przez młodzież i dorosłych, 
po wywożenie i porzuca-
nie gdziekolwiek wszystkich 
możliwych śmieci, np. dywa-
nów, siedzeń z samochodów, 
worków ze śmieciami typowy-
mi – pisze zaniepokojona ja-
worzanka.

– Obok mojego domu prze-
chodzą ludzie, którzy na skróty 
przez pola ulicą Sielską chcą 
się dostać do centrum Jawo-
rza. To, jak ostatnio wygląda 
ta trasa, woła o pomstę do nie-
ba. Kilka razy w roku sprzą-
tam ten teren na własną rękę. 
Kiedy idę na spacer, wracam 
z reklamówkami lub workami 
śmieci. Ostatnio jednak nie na-
dążam. Zaczynam myśleć, że 
źle postępuję, bo śmieci jest 
coraz więcej i szybciej się po-
jawiają – czytamy w dalszej 
części listu.

Jak podkreśla wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz, każ-
dy przypadek wykroczenia 
w tym zakresie będzie zgła-
szany  na  pol ic ję  ce lem 
rozpoznania, a to w myśl 
przepisu mówiącego, iż „kto 
zanieczyszcza lub zaśmieca 
miejsca dostępne dla publicz-
ności, a w szczególności dro-
gę, ulicę, plac, ogród, trawnik 
lub zieleniec, podlega ka-
rze grzywny do 500 złotych 
albo karze nagany”. – Jeśli 
nie zrobimy czegoś, żeby za-
trzymać ten rozwijający się 
proceder, utoniemy w śmie-
ciach. A Jaworze przecież ma 
takie ambitne plany. Zrób-
my cokolwiek, żeby ludzie 
przestali śmiecić, Jaworze to 
nasz wspólny dom – dodaje 
w przywołanym liście zasmu-
cona mieszkanka gminy.

Jakie rozwiązania można 
podjąć, by z zaśmiecaniem 
walczyć i proceder ten ogra-
niczać? Trudno o znalezienie 
jedynej skutecznej metody. 
Bodaj najważniejsza w kon-
tekście nieco bardziej odle-
głej przyszłości wydaje się 
kompleksowa edukacja, od 
lat najmłodszych w placów-
kach oświatowych począwszy. 
– Kształtowanie charakterów 
i postaw to nie tylko wyzwa-
nie czasu, ale wręcz powin-
ność samorządów, których 
zadaniem jest realizacja po-
trzeb lokalnych wspólnoty 
gminnej. Stąd też wdrażamy 
od kilku lat tego typu kam-
panie edukacyjne w naszej 
miejscowości. Niemniej jed-
nak pora je zintensyfikować 

– twierdzi Radosław Ostał-
kiewicz.

Także temat bieżącego 
sprzątania gminy wart jest 
rozszerzenia. – Jak każdego 
roku, tak już i końcem marca 
uruchomimy zamiatanie ulic 
i chodników oraz przegląd ro-
wów i poboczy, celem oczysz-
czenia ich z tego, co znalazło 
się tam w okresie zimowym – 
mówi wójt Jaworza. Nie wy-
klucza zarazem organizacji 
przy udziale samorządu spe-
cjalnych akcji poświęconych 
stricte problemowi zalega-
nia odpadów. Zwłaszcza, że 
te nie wiążą się z ogranicze-
niami natury finansowej, jak 
to jest choćby w przypadku 
ustalonych już zasad odbiera-
nia śmieci od mieszkańców, 

bądź ewentualnego monito-
ringu miejsc najczęściej za-
śmiecanych.

Kluczowe znaczenie ma 
również troska o to, jak gmi-
na wygląda na co dzień. – 
Urząd sam nie da rady, bo nie 
wszędzie może być. Bez po-
mocy samych mieszkańców 
z całą pewnością nie zdoła-
my zlikwidować tej patologii. 
Niech naszym celem stanie się 
w pierwszym rzędzie zmia-
na świadomości społecznej. 
O smogu dyskutujemy chęt-
nie, ale o hałdzie śmieci, która 
może nas za parę lat przysy-
pać, chętnie milczymy – pew-
nie dlatego, że wiąże się ona 
z bezpośrednimi obciążenia-
mi natury finansowej – koń-
czy wójt Jaworza. (M)
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Wiosna na terenie Ziemi 
Bielskiej z wolna budzi się 
do życia. Pierwsze jej ozna-
ki można było dostrzec już 20 

marca, a więc w dniu, w któ-
rym przypada astronomiczna 
wiosna. Na drzewach i krze-
wach pojawiły się kolorowe 
pąki, a soczysta zieleń traw 
przebiła się przez wysuszo-
ne łąki i pola. Gdzieniegdzie 
intensywna żółć kwiatów 
krzewu o wdzięcznej nazwie 

„Złoty deszcz” rozwesela 
przestrzeń. Również zaczęły 
kiełkować bazie, kojarzące 
się z Wielkanocą. Zima wio-
śnie z dnia na dzień coraz 
bardziej ustępuje.
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człowieK, ŚRodowisKo i zdRowie
Dom Kultury w Kozach 
w sobotę 6 kwietnia będzie 
miejscem konferencji po-
wiatowej „Człowiek i śro-
dowisko – Jedno zdrowie 
– Wspólna odpowiedzial-
ność”.

Pierwszy z wykładów 
w ramach 7. edycji kon-
ferencji wygłosi prezes 
Stowarzyszenia Ekosys-
tem-Dziedzictwo Natury 
Stanisław Kolbusz, który 
przybliży zagadnienie „Czło-
wiek i środowisko – kon-
cepcja jednego zdrowia”. 
O godz. 10 wystąpi dr n. 

med. Daniela Kurczabińska-
-Luboń, która opowie o roli 
probiotyków w przewodzie 
pokarmowym i współcze-
snych chorobach cywiliza-
cyjnych. Ciekawie rysuje się 
również wykład dr Grażyny 
Pająk (w godz. 11.15-12.15) 
pod nadrzędnym hasłem 
„Każdy kęs ma znaczenie”, 
podejmujący wątek wpływu 
żywienia na ludzkie zdrowie.

Do godz. 13 omówio-
ne zostaną jeszcze eks-
percko dwa inne tematy: 
„Probiotechnologia jako 
ważny element koncepcji 
jednego zdrowia” (Sławo-

mir Gacka) oraz „Praktyka 
dla zdrowia – prezentacja 
gospodarstw probioekono-
micznych – uprawy na na-
turalnych technologiach” 
(Barbara Wójcik).

Zgłoszenia na wydarze-
nie przyjmowane są w se-
kretariacie Urzędu Gminy 
w Kozach. Patronat hono-
rowy sprawują wicestarosta 
bielski Grzegorz Szetyński 
oraz wójt gminy Kozy Jacek 
Kaliński, organizatorami są 
Podbeskidzkie Centrum Mi-
kroorganizmów w Kaniowie 
i Stowarzyszenie Ekosystem-
-Dziedzictwo Natury. (ReD)
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EkoloGia

Różne oBlicza BesKidów
Malownicze Beskidy po raz 

kolejny są przedmiotem zainte-
resowania artystów. Ustrońska 
Galeria „Rynek” zaprezento-
wała w ostatnich tygodniach 
prace powstałe podczas ple-
neru malarskiego, ruszył tym-
czasem konkurs fotograficzny, 
w którym uczestnicy mają za 
zadanie uchwycić piękno gór.

Ulotne piękno beskidzkie-
go krajobrazu, elementy małej 
architektury i portrety miesz-
kańców lasu w ciekawych in-
terpretacjach zostały ukazane 
na wystawie w ustrońskiej Ga-
lerii „Rynek”. Prace wykonało 
kilkunastu plastyków z Polski, 

Niemiec, Węgier i Czech. Są 
one efektem pleneru malar-
skiego, zorganizowanego la-
tem w Dworku Myśliwskim 
w Brennej. Międzynarodowe 
wydarzenia są co roku jednym 
z ciekawszych przedsięwzięć 
artystycznych, uświadamiają 
zarazem, jak ważna jest rola 
Beskidów dla prawidłowego 
funkcjonowania ekosystemu. 
Mecenat nad plenerami spra-
wują Stowarzyszenie Twórcze 
„Brzimy” z Ustronia oraz Nad-
leśnictwo Ustroń.

Na wyjątkowe walory gór-
skich obszarów zwraca uwagę 
również konkurs fotograficz-

ny „Beskidy w kadrze zatrzy-
mane”, którego 18. edycja 
właśnie się rozpoczęła. Kon-
kurs ma charakter otwarty, 
jest bezpłatny i dostępny dla 
wszystkich osób fotografują-
cych amatorsko. Ujmowane są 
w nim prace wykonywane na 
terenie Beskidu Małego, Ślą-
skiego i Żywieckiego, miasta 
Bielska-Białej oraz powia-
tu bielskiego. Tegorocznymi 
kategoriami są „Pejzaże” oraz 
„Architektura i dziedzictwo 
kulturowe”, autor może prze-
słać maksymalnie trzy prace. 
Należy składać je w biurze Od-
działu PTTK w Bielsku-Bia-

łej przy ul. Wzgórze 9. Termin 
upływa 23 sierpnia 2019 roku, 
a rozstrzygnięcie nastąpi koń-
cem września br. Dla autorów 
wyróżnionych prac przewi-

dziano nagrody, najciekawsze 
z nich zostaną również oficjal-
nie zaprezentowane.

Współorganizatorami 
konkursu są Miasto Bielsko-

-Biała, Powiat Bielski oraz 
Bielskie Koło Przewodników 
Turystycznych przy Oddziale 
PTTK „Podbeskidzie” w Biel-
sku-Białej. (MG/ww)
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eKoPRacownia taKże w janowicach

Szkoła w Janowicach w gminie 
Bestwina znalazła się wśród zwy-
cięzców konkursu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach na dofinansowanie projektu 
„zielonej pracowni”.

Na konkurs wpłynęły 184 zgło-
szenia ze szkół podstawowych 
i średnich z terenu województwa 
śląskiego, janowicki projekt „Edu-
kacja – z przyrodą integracja” zna-
lazł się wśród 61 nagrodzonych 
przyznaniem dofinansowania. Pro-
jekty oceniano pod względem pomy-
słu na zagospodarowanie pracowni 
z wykorzystaniem przestrzeni, funk-
cjonalność, estetykę, kreatywność, 

innowacyjność rozwiązań, różno-
rodność pomocy dydaktycznych, 
wyposażenia i sprzętu oraz zasad-
ność ich zakupu. W tym roku na 
nagrody katowicki Fundusz przy-
znał prawie 450 tys. złotych. Szko-
ła w Janowicach otrzyma 7,5 tys. zł 
na zagospodarowanie i wyposażenie 
ekopracowni według własnych po-
mysłów.

To już ostatnia placówka szkolna 
w gminie Bestwina, która będzie po-
siadać specjalną ekopracownię. Do-
finansowanie na zielone pracownie 
otrzymały w ub.roku szkoły w Be-
stwinie, Bestwince i Kaniowie, które 
wzięły udział w podobnym konkur-
sie katowickiego Funduszu przepro-
wadzonym w 2018 r. W pracowniach 

ustawiono m.in. tablice interaktyw-
ne, sprzęt multimedialny, akwa-
ria z rybkami, makiety wulkanów, 
modele ludzkiego ciała i aparaturę 
do nauki ruchu Ziemi wokół słońca 
i własnej osi, maszyny elektrosta-
tyczne, koła Newtona, także prezen-
tacje zachowania różnych gatunków 
mrówek, życia patyczaków, proce-
su fotosyntezy.

 – Z naszego budżetu także doło-
żyliśmy pieniądze, a szkoły bardzo 
przyłożyły się do realizacji zgłoszo-
nych projektów. Powstały wspaniałe 
pracownie, które w znaczący spo-
sób sprawiają, że uczniowie łatwiej 
i chętniej chłoną wiedzę o naszym 
otoczeniu – mówi wójt gminy Artur 
Beniowski. (łU)

mniej smoGu na ŚnieGu

Szczyrk w tym roku zrealizuje 
trzeci etap projektu wymiany sta-
rych kotłów.

Jak wyjaśnia burmistrz Antoni 
Byrdy, dofinansowanie dla właści-
cieli nieruchomości to jeden z ele-
mentów Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk 
na lata 2017-2019. – Jak większość 
polskich miejscowości, w okresie 
grzewczym dusimy się w smogu. 
W naszym przypadku jest to tym 
bardziej dotkliwe, że znajdujemy 
się w dolinie, a zanieczyszczenie po-
wietrza doskwiera również tysiącom 
narciarzy, którzy w sezonie przyjeż-
dżają do nas odpocząć – mówi.

I tak właściciele nieruchomości, po-
siadający stare piece węglowe otrzyma-
ją 6 tys. zł na jego wymianę na kocioł 
węglowy 5 kl. wydajności, a 6,5 tys. 
zł na kocioł gazowy. Dofinansowanie 
nie może przekroczyć połowy cało-
ści kosztów, związanych z wymianą 
ogrzewania. Jak do tej pory udało się 
wymienić po 30 starych pieców – na 20 
węglowych i 10 gazowych. Burmistrz 

zauważa jednak tendencję coraz więk-
szego zainteresowania kotłami gazo-
wymi, dlatego w tym roku zamierza 
odwrócić proporcje i wymienić stare 
piece na 20 gazowych i 10 węglowych 
nowej generacji. Nabór wniosków na 
ten rok już się zakończył, Urząd Mia-
sta zaznacza, że realizację Progra-
mu uzależnia od uzyskania środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Innymi elementami progra-
mu ograniczenia niskiej emisji 
w Szczyrku są termomodernizacje 
budynków użyteczności publicz-
nej, częściowo już zrealizowane, np. 
w obu szkołach. W planach jest rów-
nież ograniczenie ruchu samocho-
dów w sezonie narciarskim, spaliny 
stanowią sporą część zanieczyszczo-
nego powietrza. Toteż burmistrz za-
mierza stworzyć olbrzymi parking 
na terenie byłego kempingu Skalite 
i zorganizować dla turystów i narcia-
rzy dowóz autobusami, co znacznie 
ograniczy ruch w mieście. (łU) 
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istniejące od ub.roku zielone pracownie w szkołach gminy Bestwina wyposażono w wiele zajmujących pomocy naukowych.
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czechosław – naGRoda GosPodaRcza 
w czechowicach-dziedzicach

Czechosławy to nagrody gospodarcze przyznawane najlepszym lokalnym firmom przez Burmistrza 

Czechowic-Dziedzic. Co roku przyznawane są dwie statuetki: jedna w kategorii – „Produkcja  

i budownictwo”, druga w kategorii – „Handel i usługi”. Kapituła konkursu ma także prawo przyznania  

w trybie pozakonkursowym honorowego tytułu Czechosława. W kwietniu nagroda zostanie przyznana po raz 10.

Czechos ł awy  to  wy-
raz szczególnego uznania 
dla lokalnych przedsiębior-
ców, których zaangażowa-
nie i praca przyczyniają się 
do rozwoju gospodarczego 
Czechowic-Dziedzic, regio-
nu i – szerzej – całego kra-
ju, a także angażujących 
się w życie społeczno-kul-
turalne miasta. Nagrodą dla 
zwycięzców obu kategorii 

jest dyplom potwierdzają-
cy otrzymanie tytułu oraz 
okolicznościowa statuetka 
– Czechosław. Sens nagro-
dy najlepiej oddaje etymo-
logia statuetki: Czechosław 
to osoba sławiąca Czecho-
wice-Dziedzice. Elegancka 
i krocząca naprzód postać 
symbolizuje solidność dzia-
łania oraz aktywną i etyczną 
postawę laureata nagrody. 
Strój Czechosława nawiązu-
je do przełomu XIX i XX w. 
– epoki, w której rozpoczął 
się nowy rozdział w dziejach 
rolniczej wcześniej ziemi, na 
której wyrosły Czechowice-
-Dziedzice. 

Zwycięski tytuł przyznaje 
Kapituła Konkursu pracująca 
pod przewodnictwem Burmi-
strza Czechowic-Dziedzic, 
którą tworzą reprezentanci śro-
dowiska gospodarczego, władz 
samorządowych, pozarządo-
wych organizacji społecznych 
oraz instytucji otoczenia biz-

nesu, działających na terenie 
Gminy Czechowice-Dziedzice. 
Kapituła Konkursu na podsta-
wie dostarczonych materiałów 
oraz posiadanej wiedzy doko-
nuje oceny firm, które biorą 
udział w konkursie. 

Ocena odbywa się w opar-
ciu o następujące kryteria:
 wpływ firmy na budo-
wę pozytywnego wizerunku 
Gminy Czechowice-Dzie-
dzice,
 udział firmy w życiu spo-
łecznym Gminy Czechowice-
-Dziedzice,
 etyka prowadzenia działal-
ności gospodarczej,
 atrakcyjność oferty rynko-
wej,
 znaczenie i pozycja konku-
rencyjna na rynku. 

Pierwsza edycja konkursu 
odbyła się w 2010 r., a pierw-
sza gala miała miejsce 9 
kwietnia 2010 r. Od pierwszej 
edycji konkursu jego współor-
ganizatorem jest Regionalna 

Izba Gospodarcza w Katowi-
cach, która przyznaje wyróż-
nionym przez kapitułę firmom 
Srebrne Laury Umiejętności 
i Kompetencji. Od trzech lat 
na Gali Czechosława w Cze-
chowicach-Dziedzicach wrę-
czane są również – poza 
konkursem – Złote Laury 
Umiejętności i Kompetencji 
RIG w Katowicach. Warto też 
przypomnieć, że to właśnie 
w Czechowicach-Dziedzicach 
działa najstarsza Delegatura 
RIG w Katowicach. 

Kapituła przyznawała rów-
nież Czechosławy honorowe 
– nagrody specjalne za cało-
kształt działań biznesowych 
promujących gminę otrzyma-
li dotąd: 

Ewa Rahden, Henryk Bo-
rowski, Tadeusz Donocik, śp. 
Tadeusz Polok, Anna Szostak-
-Myrczek, Jerzy Buzek, Piotr 
Beczała, Jacek Stachursky, 
Adam Chromik, Brunon Kie-
loch i Stanisław Szwed. 

Gmina cZEchoWicE-DZiEDZicE

od samego początku czechosławy to wspólne przedsięwzięcia Gminy cze-
chowice-Dziedzice oraz Regionalnej izby Gospodarczej w czechowicach-
-Dziedzicach. na zdjęciu obok Burmistrza Mariana Błachuta Tadeusz Donocik 
– Prezes Honorowy RiG oraz Przewodniczący Rady RiG Janusz Steinhoff.

czechosławy  
w dotychczasowych  

9 edycjach otRzymali:
2010 rok – Fabryka Zapałek „czechowice” Sa oraz Polplast 
2011 rok – loToS czechowice S.a. oraz lonTeX 
2012 rok – kontakt Simon Sa i kolnet  
2013 rok – SkoFF i willa eureka 
2014 rok – PG Silesia oraz Firma cyroń
2015 rok – HB UniBUD i centrum Handlowe „Stara kablownia”
2016 rok – walcownia Metali „Dziedzice” Sa i VeRTeX Sa
2017 rok – HewaleX Sp. z o. o. i PTS wiGMaR Józef wołowiec
2018 rok – Grupa TeRMoPian Sp. z o. o. i kUliG Sp. z o.o.

MaRian BłacHUT,
burmistrz czechowic-Dziedzic:

Już po raz dziesiąty w sobotę  
6 kwietnia w Dworku „eureka” 
rozdamy statuetki czechosławów 
dla najlepszych przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców naszej gminy. 
Jak zwykle będzie to wielka uro-
czystość, a muzyczną gwiazda 
wieczoru będzie Mateusz Ziółko 
z zespołem.
czechosławy to przede wszystkim 
nagrody za działalność gospodar-
czą. Przyznajemy je firmom, któ-
re są wizytówką naszego miasta, 
mają wielką wartość promocyjną, 
tak dla samorządu, jak i nagro-
dzonych przedsiębiorstw. okrą-
gły jubileusz to dobra okazja, aby 
spojrzeć za siebie i ocenić wagę 
samej nagrody, ale też towarzy-
szących jej działań. 
czechosławy, jako nagrodę przy-
znawaną przedsiębiorstwom w 
dwóch kategoriach, „Produkcja 
i budownictwo” oraz „Handel i 
usługi”, wymyśliłem niedługo 
po tym, gdy zostałem burmi-
strzem. Zostałem zaproszony 
na galę nagrody „Super Firma”, 
którą przyznają w swoim gronie 
przedsiębiorcy. Pomyślałem wte-
dy, że to nasza lokalna społecz-
ność powinna zrobić gest, doce-
nić tych, którzy tworzą miejsca 
pracy, płacą niemałe podatki na 
nasze samorządowe potrzeby, 
mocno przyczyniają się do rozwo-
ju gminy i regionu. widocznym 
efektem jest także zaangażowa-
nie w życie społeczno-kulturalne 
naszego miasta, przedsiębiorcy 

sponsorują Dni czechowic-Dzie-
dzic, dzięki czemu organizacja 
tego wydarzenia może stać na 
dużo wyższym poziomie.
Gala, jaka towarzyszy wręcza-
niu nagrody, to również okazja 
do integracji środowiska bizne-
sowego, spotkań i rozmów w 
atmosferze mniej formalnej. Ta 
integracyjna rola towarzysząca 
przyznawaniu nagrody okaza-
ła się bardzo ważna, wpłynęła 
na to, że czechowice-Dziedzice 
powszechnie są uznawane za 
miejsce przyjazne dla przedsię-
biorczości. Stopniowo zaintere-
sowanie czechosławami wzra-
stało, obecnie całe środowisko 
biznesowe czechowic-Dziedzic 
bierze udział w przeprowadza-
nym konkursie i towarzyszących 
temu działaniach, co również ma 
mocno integrującą rolę.
chciałbym wspomnieć jeszcze 
o wsparciu, które od początku 
otrzymywaliśmy od Regionalnej 
izby Gospodarczej w katowicach 
i jej wieloletniego prezesa Ta-
deusza Donocika. obecnie peł-
ni funkcję honorowego prezesa 
RiG, dalej jednak jest zaanga-
żowany w działalność środo-
wiska biznesowego. Zawsze 
udzielał nam bezcennych rad i 
wsparcia, m.in. nasza kapituła 
konkursowa otrzymała prawo 
przyznawania Srebrnego, a od 
trzech lat również Złotego lau-
ru Umiejętności i kompetencji, 
jakimi katowicka izba honoruje 
osoby zasłużone dla rozwoju re-
gionu i kraju.

czechosławy to wielkie święto czechowickiej przedsiębiorczości.

Sala Dworku eureka w czechowicach-Dziedzicach zawsze wypełniona jest 
kompletem gości.

wśród laureatów Honorowego 
czechosława znalazł się m. in.: prof. 
Jerzy Buzek, były Premier RP.
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szKoła wysoKich standaRdów
Dzięki połączeniu sportu i edukacji w jednym miejscu bielskie Szkoły Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord umożliwiają wszechstronny rozwój wielu 

uzdolnionym piłkarsko uczniom.

Szkoły mieszczące się 
w nowoczesnych obiektach 
przy ulicy Startowej w Cygań-
skim Lesie składają się obec-
nie z dziewięciu oddziałów. Do 
trzech klas licealnych, jednej 
gimnazjalnej oraz pięciu na 
poziomie szkoły podstawowej 
uczęszcza łącznie przeszło 200 
uczniów. Mają tam znakomite 
warunki, placówka dysponu-
je do celów edukacyjnych no-
woczesnymi i wyposażonymi 
w sprzęt multimedialny salami 
lekcyjnymi, jest tu też bibliote-
ka, stołówka oraz zaplecze go-
spodarcze z szatniami.

Równie imponująca jest 
baza sportowa. Składają się 
na nią trzy boiska piłkarskie 
ze sztuczną nawierzchnią 
o różnych wymiarach, pełno-
wymiarowe boisko trawiaste, 
hala sportowa, boisko wielo-
funkcyjne, siłownia oraz sal-
ka na potrzeby zajęć fitness. 
Z kolei przy ul. Gałczyńskiego 
uczniowie mogą liczyć na za-
kwaterowanie w komfortowych 
warunkach internatu BTS Re-
kord, gdzie przygotowano dla 
nich m.in. specjalne pomiesz-
czenia do nauki przy całodobo-
wej opiece pedagogicznej.

Funkcjonalnie urządzone 
Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego, których fundatorem 
i właścicielem jest prezes Ja-
nusz Szymura, są idealnym 
miejscem,  by skutecznie łą-
czyć naukę ze szlifowaniem 
umiejętności gry w piłkę noż-
ną i futsal. Właśnie te dys-
cypliny królują w bielskiej 
placówce. – Sport z edukacją 
idą u nas w parze. Pilnujemy 
tego, aby uczniowie zdobywa-
li wszechstronną wiedzę i nie 
zaniedbywali żadnych typo-
wo szkolnych obowiązków 
– mówi dyrektor sportowy 
SMS Rekord Jarosław Krzy-
stolik. – Liczymy się z tym, 
że nie wszyscy nasi ucznio-

wie będą zawodowo uprawiać 
sport. Dlatego tak ważne jest, 
by zagwarantować im odpo-
wiednie wykształcenie – do-
daje dyrektor.

Idealnym potwierdzeniem 
dobrze przebiegającego pro-
cesu edukacyjnego są stypen-
dia naukowe, którymi objętych 
jest ponad 40 podopiecznych 
szkoły. SMS może poszczycić 
się także certyfikatem „Wiary-
godna Szkoła”, przyznawanym 
tym placówkom, które cechu-
ją się odpowiednim poziomem 
nauczania i wychowania oraz 
zapewniają bezpieczeństwo 
swoim uczniom. Warto dodać, 
że realizowany program jest tu 
identyczny, jak w szkołach pu-
blicznych, a naukę licealistów 
wieńczy egzamin maturalny.

Aspekt sportowy to nie-
kończące się pasmo sukce-
sów. Drużyny futsalowe nie 
mają sobie równych w skali 
kraju w poszczególnych ka-

tegoriach wiekowych. Absol-
wenci SMS Rekord w coraz 
większym wymiarze stanowią 
o obliczu zespołu seniorskie-
go z Cygańskiego Lasu, który 
dzierży miano mistrza Polski 
w futsalu. Obecni ucznio-
wie reprezentują z kolei eki-
py pod szyldem piłkarskiego 
BTS Rekord w rozgrywkach 
najwyższego szczebla woje-
wódzkiego wśród juniorów 
starszych i młodszych, tramp-
karzy młodszych i starszych, 
a także młodzików. Zasilają 
jednocześnie drużynę wystę-
pującą w III lidze. Znaczą-
cymi osiągnięciami mogą 
pochwalić się również dziew-
czyny, które m.in. walczą 
o awans do Ekstraligi piłkar-
skiej i utrzymały się w roz-
grywkach futsalowej elity.

Kurs na młodzież, odważ-
nie obrany przez bazujący na 
szkole klub z Cygańskiego 
Lasu, przynosi wymierne ko-

rzyści. – Wymienić można 
już sporo zawodników, którzy 
edukację w SMS Rekord za-
kończyli, a dziś pną się w górę 
swoich sportowych karier. Da-
mian Hilbrycht obecnie bro-
ni barw Podbeskidzia, Alan 
Czerwiński występuje w Za-
głębiu Lubin, a Michał Bojdys 
w ROW-ie Rybnik. Futsalow-
cy Michał Kałuża, Jan Dudek, 
Tomasz Gąsior czy Kamil Sur-
miak regularnie grają w Futsal 
Ekstraklasie, zaś Michał Marek 
czy Łukasz Biel stanowią o sile 
tego samego zespołu – zazna-
cza Jarosław Krzystolik.

Wszystkie sukcesy nie by-
łyby możliwe, gdyby nie od-
powiednio wykwalifikowana 
kadra trenerska, realizująca 
wraz ze swoimi podopiecz-
nymi program minimum 16 
godzin zajęć sportowych 
w każdym tygodniu. Wobec 
podjętej współpracy z Polskim 
i Słowackim Związkiem Piłki 
Nożnej oraz zaprzyjaźnionym 
klubem MSK Namestovo zre-
alizowana została w ub.roku 
nowatorska ścieżka szkole-
nia trenerów Rekordu pod-
czas kursów UEFA A i B. 
Poszerzona wiedza trenerska 

w oczywisty sposób przekłada 
się już na podnoszenie umie-
jętności młodych sportow-
ców na wszystkich szczeblach 
szkolenia piłkarskiego.

W SMS Rekord istotną 
wagę przywiązuje się rów-
nież do wypracowanego pro-
gramu motorycznego, który 
realizują młodzi piłkarze oraz 
do treningu mentalnego. Do-
datkowo klub jest na dobrej 
drodze, by uzyskać tzw. złoty 
poziom w certyfikacji szkółek 
piłkarskich w naszym kraju 
w ramach programu pilota-
żowego, który wdrażany jest 
przez PZPN.

Tak zorganizowana pla-
cówka nie ma problemów 
z naborem do kolejnych 
szkolnych roczników. – Ale 
i tego procesu nie zaniedbu-
jemy. Prowadzimy wnikliwą 
obserwację uczniów-kandy-
datów do naszej SMS, którzy 
zgłaszają się do szkoły i chcą 
rozpocząć w niej naukę. Nasze 
kryteria sportowe i edukacyj-
ne gwarantują coraz wyższą 
jakość – przyznaje dyrektor 
Krzystolik. (Man)

MaRcin koZina 
(uczeń SMS Rekord): 

Szkoła ta jest bardzo dobrym 
miejscem na rozwój nie tylko 
piłkarski, ale też w dziedzinie 
nauki. w szkole jest wysoki po-
ziom. Mamy dobrze wykwalifi-
kowanych trenerów, którzy za-
wsze służą pomocą nie tylko na 
boisku, lecz i poza nim. Panuje 
tu fajna atmosfera, można po-
rozmawiać na każdy temat z na-
uczycielami. nie jest też nudno, 
zawsze dzieje się coś ciekawego. 
Myślę, że można połączyć tu od-
powiednio naukę ze sportem. 
Uważam, że to właściwy wybór 
dla młodych adeptów piłki 
nożnej już w rocznikach, które 
chodzą do szkoły podstawowej.

DaMian HilBRycHT 
(absolwent SMS Rekord): 

SMS jest dobrym wyborem dla 
dzieci, które myślą o uprawia-
niu sportu, jakim jest piłka 
nożna. Szkołę charakteryzuje 
przyjemna atmosfera, nauczy-
ciele są mili, zawsze pomocni i 
przede wszystkim zdają sobie 
sprawę, że oprócz nauki ucznio-
wie uprawiają też sport. kadra 
trenerska jest wysoko wykwa-
lifikowana i w pełni profesjo-
nalnie podchodzi do swojego 
zawodu. Moim zdaniem to ide-
alna placówka, w której można 
pogodzić naukę ze sportem.
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