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Mieszkańcy dbają o swoją okolicę
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 Pierwszy klub dziecięcej opieki
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Kolejne efekty partnerskiej współpracy
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gotowi na ePidemię

Wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia 
epidemicznego, w związku z coraz liczniejszymi 
przypadkami występowania w Polsce koronawi-
rusa, znacząco wpłynął na funkcjonowanie całego 
społeczeństwa. Również samorządy w naszym re-
gionie stanęły przed koniecznością dostosowania 
się do trudnej sytuacji, nie zaniedbując przy tym 
troski o swoich mieszkańców.
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#zostajewdomu
Zagrożenie epidemią silnie przyczyniło się do tego, że życie społeczne w naszym regionie zwolniło. Swój 

kontakt z mieszkańcami i interesantami ograniczyły m.in. urzędy gmin w powiecie bielskim, Starostwo 

Powiatowe, a także podległe im jednostki.

W pierwszej kolejności za-
mknięte zostały szkoły, po-
zostałe placówki oświatowe, 
uczelnie, instytucje kulturalne 
i inne. Urzędy ograniczyły bez-
pośredni kontakt z mieszkań-
cami, utrzymując go poprzez 
telefon, Internet, pocztę e-ma-
ilową czy platformę urzędo-
wą ePUAP.

Jak jednak podkreśla sta-
rosta bielski Andrzej Płonka, 
samorządowe instytucje cały 
czas pracują na rzecz miesz-
kańców. – Ograniczenie bez-
pośredniego kontaktu nie 
oznacza czasu wolnego, lecz 
ma na celu przeciwdziałać 
ewentualnemu rozprzestrzenia-

niu się wirusa. Samorządowe 
urzędy w naszym regionie cały 
czas pracują – mówi starosta.

Stan zagrożenia epidemicz-
nego obowiązuje w naszym 
kraju w związku z zakażenia-
mi wirusem SARS-CoV-2. 
Oznacza to wprowadzenie 
wielu ograniczeń, które mają 
zapobiec rozprzestrzenianiu 
się epidemii. Wirus już się 
pojawił w naszym regionie. 
W chwili zamykania numeru 
w całym województwie ślą-
skim zarażonych było ponad 
20 osób, od wtorku 17 marca 
także 1 mieszkaniec powiatu 
bielskiego, który trafił do szpi-
tala w Raciborzu. (Łu)

powiat bielski

Andrzej PŁonkA,
starosta bielski:

Wstrzymaliśmy w Starostwie 
Powiatowym przyjmowanie 
interesantów, ograniczamy 
kontakty tak bardzo, jak to tyl-
ko jest możliwe. Widać, że jako 
społeczność naszego regionu po-
ważnie traktujemy zagrożenie i 
ograniczamy kontakt, stosuje-
my się do zarządzeń i zaleceń. 
obecnie najważniejsze zadanie, 
jakie stoi przed nami, to nie 
dopuścić do rozprzestrzenienia 
się wirusa. Pozostańmy więc w 
domach, jeśli tylko możemy, 
i ograniczajmy spotkania, w 
szczególności unikajmy dużych 
skupisk ludzi. Stosujmy się do 
zaleceń epidemiologicznych.
zapewniam jednak, że Sta-
rostwo Powiatowe i podległe 
mi jednostki oraz służby cały 
czas pracują. nasze Bielskie 
Pogotowie ratunkowe szybko 
dostosowało się do wymagań 
chwili, jest gotowe do pomocy 
w każdym momencie. jeszcze 
raz jednak chcę przypomnieć, 
że najważniejsza jest profilak-
tyka. dlatego też dziękuję tym 
wszystkim, którzy dokładają się 
do tego wysiłku, m.in. wspiera-
jąc środkami dezynfekcyjnymi 
czy potrzebnymi urządzeniami.

Starostwo Powiatowe zostało zamknięte dla petentów, ale urzędnicy kontaktują się innymi sposobami.
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KontaKt ze starostwem Powiatowym
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej do odwołania wstrzymuje przyjmowanie interesantów. Apeluje, aby 
nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa i stosować się do zaleceń epidemiologicznych. najważniejsze 
dotyczą pozostawania w domach i ograniczania spotkań, w szczególności unikania dużych skupisk ludzi.
urząd będzie pracował i obsługiwał w miarę możliwości mieszkańców. kontakt z poszczególnymi wy-
działami: telefoniczny, e-mailowy oraz przez ePuAP i SekAP.
zainteresowanych sprawami załatwianymi w Wydziale komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe 
informuje, że:
 wszystkie wizyty umówione poprzez Internet zostają odwołane,
 składanie wniosków i dokumentów (również tablic rejestracyjnych) możliwe jest tylko za pośred-
nictwem poczty,
 nowe dowody rejestracyjne wraz z dokumentami i tablicami rejestracyjnymi zostaną wysłane pocztą.

Więcej na stronie internetowej: www.powiat.bielsko.pl.

PomoC od biznesu

W społeczne przeciwdziała-
nie rozprzestrzenianiu się epi-
demii włączają się także firmy 
z naszego regionu. Klimors 
z Kóz przekazał urządzenie 
do dezynfekcji.

Firma Klimors z Kóz prze-
kazała służbom ratowniczym 
z naszego regionu urządzenia 
do dezynfekcji ozonem m.in. 
karetek i wozów strażackich. 
W czasie walki z pandemią 
koronawirusa będzie to bardzo 
istotne wsparcie udzielone dla 
Bielskiego Pogotowia Ratunko-
wego oraz miejscowej Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

To inicjatywa Andrze-
ja Płonki, starosty bielskiego, 
który skontaktował się z właści-
cielem spółki działającej od lat 
w branży chłodniczej. – Ozo-
nem czyści się np. klimatyza-

cję w samochodach. Zabija on 
grzyby, pleśnie i drobnoustroje. 
Liczymy na to, że w ten sposób 
przyczynimy się do spowolnie-
nia epidemii – mówi starosta.

Pracownicy pogotowia i dru-
howie zostali przeszkoleni z ob-
sługi użyczonego sprzętu. Jak 
poinformował Andrzej Płonka, 
przedsiębiorca z Kóz zadekla-
rował – jeśli zajdzie taka po-
trzeba – pomoc w dezynfekcji 
pomieszczeń, należących do 
placówek prowadzonych przez 
Starostwo Powiatowe w Biel-
sku-Białej. – To świetna spra-
wa, która na pewno wzmocni 
bezpieczeństwo służb służących 
naszym mieszkańcom. Za soli-
darność w tym trudnym czasie 
właścicielowi Andrzejowi Ny-
czowi bardzo dziękuję – mówi 
starosta bielski. (MF)

Pogotowie ma Komorę 
oChronną

Bio-bag, czyli komorę izo-
lacyjną do przewozu osób 
zakażonych koronawirusem 
zakupiło Bielskie Pogoto-
wie Ratunkowe.

Jak informuje Wojciech 
Biela, kierownik zespołów 
wyjazdowych i dyspozytorni 
w BPR, w pogotowiu utwo-
rzono dodatkowy zespół, który 
przewozi pacjentów potencjal-
nie zakaźnych.

Urządzenie pozwala na 
krótkortwałą izolację cho-
rego, tak aby nie doszło do 
wymiany patogenów z oto-
czeniem. Jest wielorazowe, ła-
twe do dezynfekcji. – Komora 
ochronna jest wyposażona 
w specjalne kieszenie, przez 

które personel może podać 
pacjentowi leki lub przepro-
wadzić konieczne czynności, 
takie jak podłączenie drenów 
do pompy infuzyjnej bez kon-
taktu bezpośredniego z zaka-
żonym – wyjaśnia Biela.

W tym tygodniu na drogi 
powiatu bielskiego wyjadą też 
2 nowe karetki, kupione przez 
BPR. To w pełni wyposażone 
Fiaty Ducato wraz z noszami 
bariatrycznymi, przeznaczony-
mi dla najcięższych chorych.

Wszyscy pracownicy Biel-
skiego Pogotowia Ratunko-
wego postawieni są w stan 
najwyższej gotowości. Ra-
townicy medyczni oraz osoby 
pracujące w ochronie zdro-

wia w czasie pan-
demii, to ludzie, 
którzy w pierwszej 
kolejności wysta-
wieni są na kon-
takt z potencjalnie 
zakażonym. Ryzy-
ko ich pracy jest 
obecnie znacznie 
większe, niż za-
zwyczaj. (MF)

wsParCie  
PsyChologiCzne

Psycholodzy i terapeuci 
z Podbeskidzkiego Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej 
w Bielsku-Białej opraco-
wali krótki poradnik na 
czas pandemii.

Jak wyjaśnia Małgo-
rzata Malinowska, szefo-
wa POIK-u, znalezienie 
się w kwarantannie ozna-
cza nagłą zmianę w ży-
ciu. – To trudna sytuacja, 
w której normalne jest od-
czuwanie lęku, niepokoju, 
napięcia i stresu, złoszcze-
nie się na to, że znalazłeś 
się w takiej sytuacji. Masz 
poczucie izolacji od świa-
ta, nie możesz znaleźć so-
bie miejsca, nie wiesz co 
robić, a przy tym obawiasz 
się o zdrowie swoje i bli-
skich – mówi.

Warto pamiętać o tym, 
że przebywanie w odosob-
nieniu zmniejsza szansę, 
że zachorują Twoi bliscy, 
sąsiedzi, znajomi. A więc 
to poświęcenie, które wy-
raża naszą odpowiedzial-
ność i zdrowy rozsądek. 

Jednocześnie trzeba pa-
miętać, że jest to sytu-
acja tymczasowa. I nadal 
możesz komunikować się 
z otoczeniem za pomocą 
telefonu czy mediów spo-
łecznościowych. Nie warto 
też sprawdzać wiadomo-
ści o koronawirusie co pół 
godziny, za to mądrze ko-
rzystać z serwisów infor-
macyjnych.

Warto zrobić sobie li-
stę aktywności na każdy 
dzień, znaleźć czas na za-
ległe książki, filmy, seriale, 
również długie rozmowy te-
lefoniczne, telekonferencje 
z przyjaciółmi, porządki czy 
inne stale odkładane na póź-
niej przyjemności i zadania.

Jeśli potrzebujecie pro-
fesjonalnego wsparcia, 
skontaktujcie się z POIK. 
Mogą to być konsultacje 
telefoniczne, e-mailowe 
oraz przez Skype’a. Tel: 
33-814-62-21, tel. 33-811-
99-00, e-mail: poikbiel-
sko@interia.pl. (MF)
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Bielska-Białej apeluje 
do uczniów o pozostanie w domach.
dr jarosław rutkiewicz, dyrektor bielskiego Sanepidu wydał apel 
do uczniów:
„obecna przerwa w zajęciach szkolnych ma służyć przerwaniu bezpo-
średnich kontaktów między Wami. dlatego bardzo Was prosimy o to, 
abyście nie spotykali się i pozostali w domu. utrzymujcie kontakty ze 
sobą za pomocą ulubionych przez Was mediów społecznościowych. 
Tak będzie bezpiecznie dla Was, Waszych bliskich i nas wszystkich.”
decyzją rządu placówki oświatowe z powodu zagrożenia koronawi-
rusem zostaną zamknięte od 16 marca do 25 marca br. (r)
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Podsumowanie  
KonKursu „solidarnośCi” 

W siedzibie podbeskidzkiej 
„Solidarności” odbyło się pod-
sumowanie II edycji Regional-
nego Konkursu Plastycznego 
„Solidarność w oczach mło-
dzieży” połączone z wrę-
czeniem nagród dla autorów 
zwycięskich i wyróżnio-
nych prac.

W uroczystości wręczenia 
nagród wzięli udział m.in. wice-
dyrektor Delegatury Śląskiego 
Kuratorium Oświaty w Biel-
sku-Białej Elżbieta Sobieska, 
przewodnicząca Regionalnej 
Sekcji Oświaty NSZZ „Solidar-
ność” Jadwiga Utecht-Nolbrzak 
oraz gospodarze – szef podbe-
skidzkiej „Solidarności” Marek 
Bogusz i jego zastępca, a jed-
nocześnie główny organizator 
konkursu Stanisław Sołtysik.

Konkurs został zorganizo-
wany przez Zarząd Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność” oraz Sekcję Regionalną 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Pod-
beskidzie pod honorowym 

patronatem Śląskiej Kurator 
Oświaty. Był on adresowany 
do młodzieży podbeskidzkich 
szkół ponadpodstawowych. Te-
matem tegorocznej edycji była 
zbliżająca się 40. rocznica po-
wstania NSZZ „Solidarność”. 
Na konkurs wpłynęło łącznie 
45 prac.

Jak już informowaliśmy, 
pierwszą nagrodę zdobyła 
Amelia Jędrej z pierwszej kla-
sy V Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bielsku-Białej. Drugie 
miejsce zajęła Inga Reszuta (I 
LO im. Mikołaja Kopernika 
Bielsko-Biała), a trzecie ex 
aequo: Karolina Malczewska 
(Zespół Szkół Plastycznych 
w Bielsku-Białej) i Adrian 
Kubisiak (I LO im. Mikoła-
ja Kopernika Bielsko-Biała). 
Wyróżnienia za swe prace 
otrzymali: Maria Kitka i Re-
migiusz Hyla (oboje z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Gastro-
nomicznych w Żywcu), Marta 
Ficek i Łukasz Puchała (oboje 
z V Liceum Ogólnokształcą-

cego w Bielsku-Białej), Bo-
gumiła Czanderna (I Liceum 
Ogólnokształcące im. Miko-
łaja Kopernika, Bielsko-Bia-
ła) i Martyna Bryzek (Liceum 
Ogólnokształcące im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego 
w Kozach). Wszystkim laure-
atom serdecznie gratulujemy!

Pamiątkowe zdjęcie uczestników, ich opiekunów i organizatorów podbeskidzkiego konkursu plastycznego.

Amelia jędrej z V Lo w Bielsku-Bia-
łej i jej zwycięska praca zatytułowa-
na „razem, solidarnie”.

boKsersKi szlagier
Znane są naj-

ważniejsze szcze-
góły pożegnania 
Tomasza Adam-
ka z boksem. Pię-
ściarz z Gilowic po 
raz ostatni do ringu 
wejdzie w sobotę 
11 lipca w Bielsku-
-Białej.

Zaplanowana na lipiec wal-
ka zapowiada się wyśmienicie, 
choć będzie miała charakter 
typowo pokazowy. Tomasz 
Adamek w ringu ustawionym 
w hali pod Dębowcem skrzy-
żuje rękawice z Przemysławem 
Saletą i niewątpliwie ten poje-
dynek wzbudzi duże zaintere-
sowanie kibiców pięściarstwa, 
w tym licznych w regionie fa-
nów popularnego „Górala”.

43-letni obecnie zawodnik 
z Gilowic z Saletą zmierzy 
się po raz drugi w karierze. 
W 2015 roku były mistrz Eu-
ropy wagi ciężkiej poddał się 

z powodu kontuzji barku w 5. 
rundzie konfrontacji z Adam-
kiem. Rzecz jasna lipcowe 
starcie nie będzie miało takie-
go „ciśnienia” mu towarzyszą-
cego. „Góral” karierę wszak 
zakończył de facto w paździer-
niku 2018 r., gdy przed czasem 
uległ Jarrellowi Millerowi.

Ciekawostką jest fakt, że 
walka Adamka w Bielsku-
-Białej poprzedzi ważne wy-
darzenie rodzinne. W drugiej 
połowie lipca odbędzie się 
w Czechowicach-Dziedzicach 
awizowane jako huczne wesele 
jego starszej córki Roksany. (M)
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NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

najlePszy Kandydat
Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” z 26 lutego 2020 roku 
w sprawie poparcia Andrzeja Dudy w wybo-
rach prezydenckich.

Mijające pięć lat prezydentury Andrzeja 
Dudy były czasem dobrym dla Polski i dla „So-
lidarności”. W tym czasie Prezydent Andrzej 
Duda zrealizował znakomitą większość związ-
kowych postulatów, zapisanych w przedwybor-
czej Umowie Programowej, był też gwarantem 
skutecznego wprowadzania w życie zmian, prze-
prowadzanych przez parlamentarną większość. 
Ludzie pracy doczekali się realizacji postulatów, 
które przez lata bez skutku zgłaszali poprzedniej 
ekipie rządowej. W trakcie swej kadencji Pre-
zydent Andrzej Duda był nie tylko rzecznikiem 
interesów ludzi pracy, ale także orędownikiem 
autentycznego dialogu społecznego.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” wyraża przekonanie, że Andrzej Duda 
jest najlepszym kandydatem w nadchodzących 
wyborach prezydenckich, kandydatem gwaran-

tującym kontynuację działań dobrych dla na-
szej Ojczyzny i dla ludzi pracy. Apelujemy do 
członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” 
o poparcie tej kandydatury.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” zwraca się do Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” o podpisanie z Prezyden-
tem RP Andrzejem Dudą przedwyborczej Umo-
wy Programowej oraz o wystosowanie apelu do 
członków naszego związku o poparcie tej kan-
dydatury.

strajK ostrzegawCzy w asK
W piątek 6 marca 2020 
roku w zakładach spółki 
ASK Poland w Bielsku-
-Białej i Wilkowicach 
doszło do dwugodzinnego 
strajku ostrzegawczego. 
Akcję poparła znakomita 
większość załogi, a przed 
bramami bielskiego 
zakładu solidaryzowa-
li się z nią związkowcy 
z innych zakładów pracy 
Podbeskidzia, którzy za-
blokowali także pobli-
skie skrzyżowanie.

– To ogromny sukces. Załoga ASK maso-
wo skorzystała z przysługującego jej prawa 
do zamanifestowania swego niezadowolenia 
z powodu impasu w negocjacjach płacowych. 
Ta firma ma spore zyski, wypracowane przez 
załogę. Żądamy, by pracodawca wreszcie 
zainwestował w ludzi, bo płace zasadnicze 
w tej spółce są już niewiele większe od obec-
nej płacy minimalnej. Mamy nadzieję, że za-
rząd spółki zaakceptuje nasze postulaty i nie 
dojdzie do eskalacji protestu – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
spółek FCA Poland, obejmującej swym dzia-
łaniem także oba zakłady spółki ASK Poland, 
zatrudniające łącznie ponad 900 osób, w więk-
szości kobiet.

Przypomnijmy pokrótce dotychczasowy 
przebieg walki o godne płace w tej spółce. 
Spór zbiorowy w ASK Poland rozpoczął się 
16 stycznia. Wcześniejsze rozmowy, doty-
czące wzrostu wynagrodzeń w tej spółce, nie 
przyniosły żadnych efektów. – Niestety, tak-
że negocjacje prowadzone w ramach sporu 
zbiorowego nie dały żadnego rezultatu. Praco-
dawca okopał się przy swoich propozycjach, 
które są nie do przyjęcia dla załogi – tłuma-
czy Wanda Stróżyk. Żądania „Solidarności” 
to podniesienie od 1 stycznia 2020 r. stawek 
wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pra-
cowników ASK Poland o 350 zł miesięcznie 
oraz podniesienia dodatku stażowego o 100 
zł miesięcznie. Z kolei pracodawca upiera się 
przy podwyżkach wynagrodzeń o 120 zł mie-
sięcznie (71 groszy za godzinę) i podniesieniu 
dyscyplinującej pracowników premii absen-
cyjnej o 50 zł/ mies.

– Niestety, pracodawca nie był zaintere-
sowany kompromisem ani porozumieniem. 
Pomimo naszych rzeczowych uwag i meryto-
rycznych argumentów, ani o jotę nie zmienił 
swoich wcześniejszych propozycji płacowych 
– mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ 
„Solidarność” FCA Poland. – Nie było ze stro-
ny zarządu ASK żadnego zrozumienia dla 
słusznych oczekiwań pracowników, żadnego 
gestu dobrej woli, nie mówiąc już o ustęp-
stwach i zapewnieniu godnych podwyżek za-
łodze, której zaangażowanie i doświadczenie 
są podstawowym źródłem zysków spółki – do-
daje.

To w konsekwencji doprowadziło do podpi-
sania kończącego rokowania protokołu rozbież-
ności. Rezultatu nie przyniosły także pierwsze 
rozmowy płacowe prowadzone z udziałem me-
diatora wskazanego przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

gruPa ŻywieC sa laureatem

Przyjazny PraCodawCa

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie od-
była się gala finałowa XII edycji konkursu 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Wśród 
laureatów znalazła się Grupa Żywiec SA.

Konkurs promuje pracodawców, którzy wy-
różniają się w zakresie przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność 
zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Organizowany jest przez 
NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP. To jedyny taki konkurs, w którym 
kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracow-
nicy zrzeszeni w związku zawodowym „Soli-
darność”. Pierwszą edycję konkursu patronatem 
honorowym objął śp. Prezydent Prof. Lech Ka-
czyński. Od tamtej pory konkurs co roku odbywa 
się pod patronatem urzędującego Prezydenta RP, 
a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce 
w Pałacu Prezydenckim. Galę otworzyło przemó-
wienie prezydenta Andrzeja Dudy.

– Najbardziej cenną częścią tego konkursu 
jest fakt, że wniosek konkursowy pochodzi od 
pracowników. To pracownicy danego zakła-
du decydują o tym, czy ich pracodawca będzie 
mógł ubiegać się o nagrodę. To nagroda poka-
zująca nowoczesną stronę polskiej gospodarki. 
To przedsiębiorstwa, w których przestrzegane są 

zasady prawa pracy, gdzie umowy w absolutnej 
większości są umowami na czas nieokreślony 
– mówił prezydent Andrzej Duda gratulując 
wszystkim laureatom.

Z kolei przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda zwrócił uwagę, że nagrodzeni przed-
siębiorcy mogą być wzorem dla firm, w których 
dialog między pracodawcą a związkiem zawo-
dowym układa się bardzo źle. – To naprawdę 
ważna nagroda, to pracownicy wynagradzają 
pracodawcę ponad normalne standardy za to, że 
strategią w zakładzie pracy jest zatrudnienie na 
czas nieokreślony, funkcjonowanie związków 
zawodowych, dobry dialog ze związkami zawo-
dowymi, komisja i higiena pracy, bardzo dobre 
funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy i to, 
o co zabiegał śp. Lech Kaczyński – zakładowe 
układy zbiorowe pracy. To najbardziej punk-
towane w komisji certyfikacyjnej – podkreślił 
przewodniczący „Solidarności”.

Wśród siedemnastu laureatów tegorocznej 
edycji znalazła się Grupa Żywiec SA, zgłoszona 
przez zakładową organizację NSZZ „Solidar-
ność”, a wyróżniona „za konsekwentne dbanie 
o wysokie standardy pracy, rozwój pracowni-
ków i ich rodzin, za troskę o bezpieczeństwo 
w oparciu o ciągły dialog ze związkami zawo-
dowymi”.

Wyróżnienie z rąk prezydenta Andrzeja dudy i przewodniczącego „Solidarności” Piotra dudy odebrał dyrektor ds. 
personalnych Grupy Żywiec SA Andrzej Borczyk.  

ograniCzenia w PraCy  
zarządu regionu

W związku z sytuacją panującą w kraju 
i zagrożeniem koronawirusem Zarząd Re-
gionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” od 
poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania 
prowadzi swoją działalność za pośrednictwem 
telefonów i korespondencji elektronicznej.

Dotyczy to wszystkich oddziałów wcho-
dzących w skład Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, jak również wszystkich biur 
Zarządu Regionu w Bielsku-Białej.

Wszelka pomoc prawna i księgowa będzie 
udzielana na bieżąco drogą telefoniczną i e-
-mailową.

W wyjątkowych przypadkach, prosimy 
o kontakt telefoniczny w celu umówienia się 
na spotkanie.

Zawieszamy do odwołania spotkania 
z przewodniczącymi organizacji związko-
wych we wszystkich oddziałach, jak również 
te, które były zaplanowane przez sekcje re-
gionalne.

Ponadto odwołane zostały szkolenia 
związkowe, które miały odbyć się w marcu 
i kwietniu. Nowe terminy zostaną ustalone 
i podane do wiadomości w późniejszym ter-
minie.

Przesunięciu ulegają też zawody strzelec-
kie, które miały odbyć się 21 marca.

Przewodniczący  
ZRP NSZZ „Solidarność”

Marek Bogusz
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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
Koordynator – Joanna Czerwik,  
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

„Solidarność Podbeskidzia” nr 3 (458) z 18 marca 2020 r. – comiesięczny dodatek 
związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90,  
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial

Podaruj jeden ProCent
Od czterech lat działa Stowarzyszenie „Pod-

beskidzie Wspólna Pamięć”, które stawia sobie 
za zadanie kultywowanie pamięci o wydarze-
niach z dziejów podbeskidzkiej „Solidarności”, 
a także niesienie różnego rodzaju pomocy daw-
nym działaczom opozycji niepodległościowej. 
Nasze stowarzyszenie w 2019 r. uzyskało sta-
tus organizacji pożytku publicznego. Oznacza 
to, że możemy pozyskiwać środki finansowe 
z jednego procenta naszego podatku rozlicza-

nego za 2019 r. Zwracam się do Was wszyst-
kich z uprzejmą prośbą o przekazanie, jeśli taka 
będzie Wasza wola, 1 procent swojego podatku 
na nasze Stowarzyszenie.
Nasz numer KRS: 0000625337

W imieniu członków i podopiecznych nasze-
go stowarzyszenia wszystkim bardzo serdecznie 
dziękuję za wykazany gest dobrej woli.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Bogdan Szozda

odznaCzenia dla solidarnyCh
W poniedziałek 24 lutego w Katowicach od-

była się uroczystość uhonorowania działaczy 
opozycji antykomunistycznej Krzyżami Wol-
ności i Solidarności. Wśród odznaczonych nie 
zabrakło przedstawicieli Regionu Podbeskidzie.

Wśród osób, którym prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej Jarosław Szarek wręczył Krzyże 
Wolności i Solidarności, byli m.in. Małgorzata 
Kawulak-Staszko (w 1982 r. jako pracownica 
cieszyńskiego Polifarbu została skazana na 2 lata 
więzienia za kolportaż ulotek), Andrzej Kabat 
(podziemny redaktor i drukarz pism „Bibuła” 
i „Solidarność Podbeskidzia”), Mirosław Kie-
repka (działacz „Solidarności” w Bielskiej Fa-
bryce Obuwia Domowego Befado), Władysław 
Mędrzak (działacz podziemnej „Solidarności” 
w FSM), Leszek Frydel (działacz „S” w Biel-
skim Przedsiębiorstwie Budownictwa Prze-
mysłowego aresztowany w stanie wojennym 
za kontynuowanie działalności związkowej), 

a także działacze podziemnej „Solidarności” 
z Wadowic: Krystyna Curzydło i Włodzimierz 
Ochman. Wśród osób, którym Prezydent RP 
przyznał pośmiertnie Krzyże Wolności i Soli-
darności, znaleźli się także działacze z naszego 

regionu: Antoni Bobowski (działacz „S” w Biel-
skim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych 
BPIS), Andrzej Baścik (jeden z czołowych dzia-
łaczy podziemnego „Trzeciego Szeregu”), Ka-
zimierz Jabłoński (działacz jawnej i podziemnej 
„Solidarności” w FSM), Maria Wiktor („Soli-
darność” Wadowic) i Jan Matlak („Solidarność” 
PZPS Chełmek).

  
Z kolei 6 marca w gmachu Delegatury Ślą-

skiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Bia-
łej odbyła się uroczystość odznaczenia dwóch 
działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”, Jerze-
go Hilbrychta z Żywca i bielszczanina Edwarda 
Śliwy, Medalami Stulecia Odzyskanej Niepod-
ległości.

Dokładnie miesiąc wcześniej, 6 lutego, 
w Bielskim Centrum Kultury podczas obchodów 
39. rocznicy zakończenia strajku generalnego na 
Podbeskidziu odbyła się ceremonia odznaczenia 

blisko dwudziestu dawnych i obecnych związ-
kowców z naszego regionu Medalami Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości nadanymi przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę. Nie wszyscy mo-
gli uczestniczyć w tamtej uroczystości i dlatego 
6 marca wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz 
zaprosił do bielskiej Delegatury ŚlUW Jerzego 
Hilbrychta i Edwarda Śliwę. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele władz podbeskidz-
kiej „Solidarności” z przewodniczącym ZR Mar-
kiem Boguszem na czele.

Wraz z działaczami związkowymi odznaczo-
ny został także Augustyn Bartoszek z Między-
rzecza k. Bielska-Białej, 99-letni żołnierz Armii 
Krajowej. – To bardzo wymowne i symbolicz-
ne, że odznaczamy dziś Medalami Stulecia Od-
zyskanej Niepodległości przedstawicieli dwóch 
różnych pokoleń, walczących w różnych mo-
mentach naszych dziejów o niepodległą Polskę. 
Dziękujemy tym samym zarówno żołnierzom 
podziemia z drugiej wojny, jak też aktywnym 
członkom „Solidarności”, walczącym o wolną 
Ojczyznę w latach osiemdziesiątych i represjo-
nowanym w czasie stanu wojennego – podkre-
ślił wicewojewoda Jan Chrząszcz.

edward Śliwa (z lewej) i jerzy Hilbrycht po ceremonii 
odznaczenia Medalami Stulecia odzyskanej niepod-
ległości.

Pamiątkowe zdjęcie osób, odznaczonych 24 lutego w katowicach krzyżami Wolności i Solidarności.

POMIESZCZENIA BIUROWE DO WYNAJĘCIA
zarząd regionu Podbeskidzie NSzz „Solidarność” oferuje  
do wynajęcia na dogodnych warunkach dwa pomieszczenia 
biurowe w budynku przy ul. adama asnyka 19 w Bielsku-Białej. 

atuty: dogodna lokalizacja, własny parking, całodobowy 
monitoring. Szczegółowych informacji udziela 

wiceprzewodniczący zr Stanisław Sołtysik (tel. 603 321 939).

zmarł Kazimierz Podstawa
Z głębokim 

smutkiem przy-
j ę l i ś m y  w i a -
domość, że 16 
lutego w wieku 
81 lat zmarł nasz 
ko lega  Kaz i -
mierz Podstawa.

Był zasłużo-
nym działaczem 
w a d o w i c k i e j 
„Solidarności”, 
pracował też w Zarządzie Regionu Podbeski-
dzie jako radca prawny, w latach 1989-1992 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarzą-
du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność”. W 2015 r. został odznaczony Krzyżem 
Wolności i Solidarności.

Żonie Barbarze, dzieciom, wszystkim 
przyjaciołom i znajomym Zmarłego składa-
my wyrazy szczerego współczucia i solidar-
ności w bólu.

Przy tej smutnej okazji przypomnijmy choć 
w skrócie biogram śp. Kazimierza Podstawy. 
Urodził się 16 maja 1938 r. w Klimontowie. 
W 1967 r. ukończył Wydział Prawa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. W latach 1968-1978 
pracował w Sądzie Rejonowym w Wadowi-
cach, a w latach 1978-1996 był radcą praw-
nym w zakładach pracy na terenie Wadowic 
i okolicy, w latach 1980-81 był współorga-
nizatorem komitetów założycielskich „Soli-
darności” w zakładach tego rejonu, w 1981 r. 
był społecznym doradcą i współpracownikiem 
działu interwencji ZR Podbeskidzie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego był kil-
kakrotnie przesłuchiwany, został też pozba-

wiony możliwości pracy w kilku zakładach 
za wspieranie represjonowanych działaczy. 
Od 1985 r. był współredaktorem, kolporterem 
i drukarzem podziemnego pisma „Solidarno-
ści” Kęt, Andrychowa i Wadowic pt. „Solidar-
ny”. Był też kolporterem prasy podziemnej na 
terenie Wadowic, m.in. „Solidarności Podbe-
skidzia”, „Kroniki Małopolskiej”, „Hutnika”.

W 1989 r. był współorganizatorem Komisji 
Organizacyjnych „Solidarności” w zakładach 
w Wadowicach, doradcą prawnym Regionalnej 
Komisji Organizacyjnej „S” Regionu Podbeski-
dzie, a w latach 1989-1995 delegatem na kolej-
ne WZD Regionu. W latach 1989-1992 pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regio-
nu Podbeskidzie ds. organizacyjno-prawnych, 
szefa Biura Radców Prawnych oraz przewod-
niczącego Podregionu „Solidarności” w Wado-
wicach. Od 1996 r. przebywał na emeryturze. 
Decyzją Prezydenta RP w 2015 r. został uho-
norowany Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Pogrzeb śp. Kazimierza Podstawy odbył się 24 
lutego w Kleczy k. Wadowic.

kazimierz Podstawa (pośrodku) podczas regionalnego 
zjazdu podbeskidzkiej „Solidarności” w 1992 roku. na 
zdjęciu z lewej Marcin Tyrna, z prawej Henryk kenig.
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ZDRowie

rupa brytyjskich naukowców poszła „na 
wojnę” z producentami aparatów słucho-
wych. Już ponad 300 tys. Europejczyków 

porzuciło drogie i nieskuteczne metody walki 
z niedosłuchem, korzystając tylko z tej metody. 
Ich badania kliniczne dowodzą, że w ciągu 4-ty-
godni przywraca ona słyszenie pełnego zakresu 
dźwięków – od szeptów po wysokie tony. 

„Nie mamy najmniejszych wątpliwości – 
dzięki biomedycznym plastrom, znów usły-
szysz wyraźną mowę ludzką, śpiew ptaków 
za oknem, dźwięki radia i tv, kwotę do zapła-
ty w sklepie i każde wypowiedziane przez 

Wystarczy nakleić

Aparat to istne dziadostwo! 
Wciąż wypadał mi z uszu, 
w dodatku te wszystkie tr-
zaski i piski doprowadzały 
mnie do szału! Zaryzykowałam  
z plastrami i szczerze... Wygoda 
w noszeniu niesamowita, działają nawet gdy 
śpię, w tłumie znów słyszę wyraźnie, radio 
w kuchni też. To dopiero trzeci tydzień odkąd 
je noszę, a już jestem ciekawa, co będzie dalej.

Halina C. (62 l.) z Mrozów

Siostra od lat mieszka w Anglii, 
plastry wysłała mi w prezen-
cie. Mówi „Basiu weź ich 
spróbuj, tutaj większość moich 
znajomych już dawno odst-
awiła aparaty, wzmacniacze 

i inne cuda, korzystają tylko z nich. Jak 
nie zadziałają, to biorę to na siebie.” Od 
aparatu miałam już rany na uszach, więc 
spróbowałam. Minęły 3-tyg. odkąd nakle-
jam te dyskretne plastry. Zauważyłam, że 
stojąc tyłem do TV, słyszę wszystko głośno, 
a dźwięk jest czysty jak nigdy wcześniej. 
Nigdy bym nie pomyślała, że technologia tak 
poszła do przodu.              

Barbara W. (71 l.) z Dąbrowy

spróbuj, tutaj większość moich 
znajomych już dawno odst
awiła aparaty, wzmacniacze 

ODKRYCIA MEDYCZNE 2018:

Aparat słuchowy przeżytkiem?  
Przełomowe odkrycie naukowców 
z Wielkiej Brytanii rewolucją w walce 
ze wszelkimi wadami słuchu!
Przywracają 100% sprawności słuchowej, a ich technologia
jest 88 razy tańsza, niż kupno większości aparatów słuchowych.
W 28-dni – bez operacji: ü wzmocnisz najważniejsze dźwięki
i mowę ludzką, ü wyeliminujesz niechciany hałas i szumy uszne!

G Biomagneto plastry przeznaczone są dla osób z każdą 

wadą słuchu: lekko i mocno niedosłyszących  

odczuwających szumienie w uszach  noszących 

aparaty słuchowe, bądź wzmacniacze słuchu  małe, 

cieliste i niewidoczne za uchem  idealne dla kobiet 

i mężczyzn z niedosłuchem  w 100% bezpieczne, nie 

wywołują ran i podrażnień uszu

Wystarczy nakleić

Aparat słuchowy przeżytkiem?Aparat słuchowy przeżytkiem?      
Przełomowe odkrycie naukowców 

TYLKO do15 kwietnia72%taniej!

REKLAMOWANE W TV

Zadzwoń: 81 300 30 68
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

-72% REFUNDACJA dla osób 
urodzonych w latach 1920-1980

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 15 kwietnia 2020 r., 
przysługuje  refundacja!  Otrzymasz wówczas 20 plastrów biomagnetycznych, 

wspomagających eliminowanie procesów głuchoty i odbudowę komórek  
słuchowych zamiast za  317zł  tylko za 87zł (przesyłka GRATIS)!

Na zdjęciu po lewej stronie widzimy znajdujące się w przewodzie śli-
makowym uszkodzone komórki rzęsate skierowane w dół, powstałe 
na skutek zniszczenia komórek słuchowych. Tego typu uszkodzenie 
blokuje swobodny przepływ sygnałów dźwiękowych, powodując ich 
nieczytelny odbiór. Słyszymy słabo i niewyraźnie. Po kuracji struk-
tura rzęs się odbudowała (zdjęcie po prawej), odzyskała swoje praw-
idłowe, pionowe ułożenie.  Odbiór i rejestracja dźwięków przebiega 
w sposób prawidłowy, dźwięk jest mocny i czysty. 

PRZED kuracją PO kuracji

i trzaski w tle znikną bezpowrotnie! Inteligentne 
nanopolaryzatory wzmocnią bowiem dźwięki 
ważne, a wyeliminują zbędne, takie jak zgiełk 
uliczny, stukot obcasów sąsiadki za drzwiami 
mieszkania, szczęk sztućców w restauracji czy 
gwar ludzkich rozmów.

 1   W odróżnieniu od doraźnych metod 
walki z ubytkami słuchu, takich jak wzmac-
niacze i drogie aparaty słuchowe, gdzie po-
prawiana jakość słyszanych dźwięków ma 
miejsce tylko w trakcie ich noszenia, ta inno-
wacyjna metoda stanowi ogromny przełom. 
Przede wszystkim regeneracja uszkodzo-
nych komórek słuchu odbywa się nawet kil-
kanaście godzin po zakończeniu aplikacji po-
jedynczego plastra, w tym także podczas snu. 

2  Jest odpowiednia dla osób z każdą 
wadą, niezależnie od wieku czy płci. Zosta-
ła stworzona zarówno dla lekko, jak i moc-
no niedosłyszących, noszących aparaty 
i wzmacniacze słuchu, a także osób od dawna 
 trapionych szumami usznymi. 

3  Biomagnetyczne plastry potrafią usunąć 
nawet wieloletnie i bardzo poważne ubytki 
słuchu. Aktywizują system odnowy układu 
słuchowego, zmuszając organizm do roz-

poczęcia procesu 
automatycznej rege-
neracji komórek. Od-
czuwalna poprawa 
zauważalna jest już 
nawet po kilkudzie-
sięciu godzinach od 
ich pierwszej aplika-
cji. Po upływie około 
30 dni możliwe jest 
całkowite odzyska-
nie dawnej spraw-
ności słuchu oraz 
przywrócenie mu 
ostrości i dokładno-
ści, porównywalnej 
do tej w wieku 25 
lat. Następuje zwięk-
szenie komfortu sły-
szenia nawet o 53%, 
z r e g e n e r o w a n i e 

komórek słuchowych oraz blisko 
14-krotna poprawa wyłapywanych 
szeptów i głosów w tłumie.” 

Czy to naprawdę tak działa,  
czy jest skuteczne? 
Dzięki szeregowi badań udało się dowieść 
ponad wszelką wątpliwość skuteczność 
tej metody. Została opatentowana i do dziś 
jest wykorzystywana głównie przez prywatne 
ośrodki laryngologiczne dla zawodowych muzy-
ków, na co dzień pracujących słuchem. 

W przeprowadzonych testach klinicznych 
potwierdzono, że nowo odkryta biostymulu-
jąca aktywna formuła plastrów, ma blisko 97% 
skuteczności. Osoby między 39-94 rokiem ży-
cia, biorące udział w badaniach, potwierdziły 
redukcję szumienia (głównie spowodowa-
nego wieloletnią pracą w hałasie) aż o 82% 
w porównaniu ze stanem sprzed rozpoczęcia 
badania, 14-krotną różnicę w wyłapywaniu 
szeptów i głosów w tłumie oraz bezsporną 
i radykalną poprawę słyszalności mowy ludz-
kiej, grającego radia i tv. Zapytani, kiedy ostat-
ni raz słyszeli tak dobrze, w 95% przypadków 
odpowiadali – „między 24, a 35 rokiem życia”. 

Geniusz skuteczności nowej, biomedycznej 
formuły opisuje dyrektor ośrodka badawczego 
Christopher Washington: 

Odkryliśmy, że spolaryzowanie siły elek-
tromagnetycznej pozwala odbudować i zmu-
sić do właściwego działania komórki rzęsate, 
odpowiedzialne za rejestrowanie i odbieranie 
docierających do nas dźw. Wyniki przeprowa-
dzonych badań zszokowały nas samych, ale i jed-
noznacznie pokazały, że regularne noszenie 
„Neodymium2000” w zdecydowanej większości 
przypadków pozwala odzyskać nawet do 100% 
sprawności słuchowej w zaledwie kilka tygodni. 
To oznacza, że aż 98,2% przypadków zadekla-
rowało ich 14-krotnie wyższą skuteczność, niż 
w przypadku 88 razy droższego aparatu słu-
chowego, wzmacniacza słuchu, niewygodnych 
i trudnych w aplikacji olejków czy groźnych 
zastrzyków w bębenki. 

Wystarczy, że nakleisz dyskretne plastry za 
uchem i będziesz je regularnie nosić. Fale roz-
poczną proces intensywnej regeneracji kanału 
słuchowego oraz komórek rzęsatych. Zazwy-
czaj już po zaledwie kilku dniach następuje 
poprawa. Zaczniesz wyłapywać coraz więcej 
dźwięków, słyszeć ostrzej i wyraźniej. Nano-
technologia wykorzystywana m.in. do produkcji 
statków kosmicznych najnowszej generacji to 
dokładnie ta sama technologia, z której skorzy-
stano przy produkcji „Neodymium2000”. Dzięki 
temu problem niedosłyszenia nawet w najcięż-
szych przypadkach przestaje istnieć. Pani Bar-
bara z Dąbrowy, kierowniczka firmy zajmującej 
się produkcją części do samochodów oraz Pani 
Halina z Mrozów, kiedyś nauczycielka muzyki 
opowiadają o tym, jak biomedyczne plastry od-
mieniły ich życie (patrz ramki). 

Odzyskaj słuch nawet o 88 razy 
taniej niż z aparatem słuchowym!
Biomedyczne plastry podbijają zagranicz-
ne rynki. Zyskały ogromne uznanie aż 21 
krajów, skradły serca m.in.: Brytyjczyków, 
Norwegów, Japończyków, Czechów, Fi-
nów, Szwedów i najbardziej wymagających 
Niemców! Długo oczekiwane są już do-
stępne również w Polsce. Małe, dyskretne, 
wygodne i przystępne cenowo dla wszyst-
kich! Dzięki specjalnej refundacji możesz 
z nich skorzystać aż 72% taniej. „Neody-
mium2000” są dostępne tylko w sprzedaży 
tel. Klubu Seniora. Nie kupisz ich w skle-
pach czy aptece. Ilość zestawów jest ogra-
niczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

księdza słowo. Będziesz doskonale rozumieć 
tych, którzy mówią cicho i niewyraźnie, usły-
szysz wszystko i wszystkich wokół siebie, na-
wet z dalszej odległości. Masz dość tego, że 
nie słyszysz, co mówią do Ciebie inni? 

Dzięki specjalnej formule plastrów – w sposób 
automatyczny i pozbawiony Twojego wysiłku za-
czniesz słyszeć wyraźnie, a niepożądane szumy 

reklaMa
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drugie miejsCe ratowniKów

Reprezentacja studentów 
Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Bia-
łej zdobyła drugie miejsce 
podczas I Zimowych Mi-
strzostw Ratowniczych 
w Skoczowie.

Zawody w weekend 22 i 23 
lutego zorganizowało stowa-
rzyszenie FLUO team – Cen-
trum Usług Medycznych. 
Prezesem stowarzyszenia, a za-
razem dyrektorem mistrzostw 
jest Filip Fluder, ratownik me-
dyczny i absolwent Akademii 
Techniczno-Humanistycznej.

Akademię reprezentowa-
li studenci III roku kierun-
ku ratownictwo medyczne 
w składzie: Dominik Szym-
czyk (kierownik zespołu), 
Kamil Kopieczek, Andrzej Ja-

kubik i Maciej Fijak. Ratow-
nicy z ATH byli jedną z 19 
drużyn, które zjechały do Sko-
czowa na zawody z całej Pol-
ski. Ekipy musiały zmierzyć 
się z siedmioma zadaniami 
dziennymi, dwoma nocnymi 
i dwoma sprawnościowymi.

– Nie spodziewaliśmy się 
tak wysokiego poziomu za-
dań, jaki przygotowali dla nas 
organizatorzy – wyjaśnia Do-
minik Szymczyk. Dodaje, że 
największym zaskoczeniem 
było zadanie „Wypadek ko-
munikacyjny”, gdzie według 
zgłoszenia 2 osoby zosta-
ły poszkodowane – dorosły 
i dziecko. Po przybyciu na 
miejsce okazało się jednak, że 
poszkodowanych było wię-
cej. – To zadanie wymagało 
współpracy i sprawdziło, jak 

poradzimy sobie wydając pole-
cenia nieznanym nam osobom, 
np. strażakom. Podkreśliło 
również znaczenie tego, że 
w praktyce często wezwanie 
nie pokrywa się z tym, co za-
stajemy na miejscu – mówi 
Dominik Szymczyk.

Pozostałe zadania, które 
miały do wykonania druży-
ny ratownictwa medycznego, 
były równie skomplikowane 
i wymagające. We wszystkich 
ratownicy musieli wykazać 
się wiedzą, doświadczeniem 
i umiejętnością podejmowa-
nia szybkich i trafnych decyzji.

Warto dodać, że dwoma 
pozostałymi zwycięskimi 
drużynami również kierowali 
studenci III roku ratownictwa 
medycznego Wydziału Nauk 
o Zdrowiu ATH. (ATH)

30 lat odbudowy samorządów
Śląski Związek Gmin i Po-

wiatów planuje w maju orga-
nizację jubileuszu 30. rocznicy 
przywrócenia samorządu lokal-
nego w Polsce. Świętowanie 
będzie oczywiście uzależnio-
ne od rozwoju sytuacji epide-
micznej.

Związek decyzję o organi-
zacji jubileuszu podjął jeszcze 
w lutym podczas posiedzenia, 
jakie zostało zorganizowane 
w siedzibie bielskiego Sta-
rostwa Powiatowego. – To 
ważna rocznica, bo dopie-
ro niezależne samorządy już 
w wolnej Polsce potrafiły wła-
ściwie zadbać o swoje lokalne 
otoczenie, gminy, miasta, a po-
tem, dziesięć lat później, gdy 
powstały powiaty, także o ten 
obszar – mówi starosta bielski 
Andrzej Płonka.

Przewodniczący Śląskie-
go Związku Gmin i Powiatów 
Piotr Kuczera, zarazem prezy-
dent Rybnika, zwraca uwagę, 
że przyzwyczailiśmy się do 
tego, iż nasze miasto, gmina 
czy powiat po prostu funkcjo-
nuje. – Dlatego tak ważne są 
rocznice, bo zmuszają do tego, 

aby się zatrzymać i zobaczyć, 
jak bardzo nasza miejscowość 
się zmieniła, jak wiele zostało 
w to włożone trudu – mówi.

Krystyna Siejna, wice-
przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice, członek zarządu 
ŚZGiP, podkreśliła podczas 
posiedzenia, iż przez trzy de-
kady samorząd był tworzony 
w dwóch wymiarach. Jednym 
z nich był ten instytucjonalny, 
a drugim właśnie samorząd 
mieszkańców. – Bardzo waż-
na jest mądrość mieszkańców 

płynąca z ich doświadczenia 
i poczucia odpowiedzialności 
za swoje miasto czy gminę. 
Jednak równie ważne jest re-
alne zaspokajanie potrzeb tej 
wspólnoty – mówi Krysty-
na Siejna.

Uroczystą konferencję 
Związek chce zorganizować 
pod koniec maja. Obecnie 
ŚZGiP zrzesza 140 samorzą-
dów z województwa śląskie-
go, po latach przerwy do jego 
struktur wrócił Powiat Biel-
ski. (MF)

święto języKa ojCzystego
Po raz kolejny w Wilamo-

wicach z końcem lutego zor-
ganizowano Dzień Języka 
Ojczystego, a więc Müterś-
pröhtag y Wymysoü.

W sobotę 29 lutego na 
Święto Języka Ojczystego 
– już po raz szósty – orga-
nizatorzy zaprosili uczestni-
ków do budynku OSP, gdzie 
odbył się „Müterśpröhtag 
y Wymysoü” – Dzień Ję-
zyka Ojczystego w Wila-
mowicach. Wydarzenie 
zorganizowali członkowie 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Zachowania Dziedzictwa 
Kulturowego „Wilamowia-
nie” oraz naukowcy z Uni-
wersytetu Warszawskiego 
z wydziału „Artes Liberales”.

W programie spotkań od-
były się dyskusje poświęcone 
zagrożonym językom, pre-
zentacja wilamowskiego we-
sela w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego „Wilamowice”, 
spektakl „Mały Książę” wi-

lamowskiej grupy teatralnej 
oraz premiera książki, oczy-
wiście wydanej w języku wi-
lamowskim „Der Kliny Fjyśt” 
– „Mały Książę”. Na zakończe-
nie odbył się koncert łemkow-
skiej grupy N’LEM folk. (red)

gosPodynie na sPotKania z Kulturą

Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Strażniczki Tra-
dycji” z Pisarzowic między 
gotowaniem, wypiekami, 
opieką nad wnuczętami czy 
rodziną znajdują też czas dla 
siebie i czynnie uczestniczą 
w życiu kulturalnym.

Środę 12 lutego spędzi-
ły w Książnicy Beskidzkiej 
na prezentacji jubileuszo-
wej 50. książki „W tańcu 
światła” Juliusza Wątroby. 
Podczas prezentacji obej-
rzały wystawę rysunku sa-
tyrycznego Marka Mosora 

Widgeta, a całość zosta-
ła uświetniona muzycznie 
przez chór ATH pod dyrek-
cją Jana Borowskiego.

D r u g i e  w s p a n i a -
łe popołudnie członkinie 
pisarzowskiego Koła spę-
dziły w czwartek 20 lutego 
w Bielskim Centrum Kultury 
w Bielsku-Białej na Koncer-
cie Charytatywnym na rzecz 
wsparcia Towarzystwa im. 
św. Brata Alberta w Bielsku-
-Białej. Towarzystwo to jest 
niezależną katolicką organi-
zacją dobroczynną, bielski 

oddział terenowy prowadzi 
m.in. stołówkę, wydającą 
obecnie ok. 500 posiłków 
dziennie, łaźnię, z której co 
roku korzysta kilka tysięcy 
osób, oraz magazyn odzie-
ży używanej. Na scenie 
BCK wystąpił Zespół Pieśni 
i Tańca „Bielsko”, prezentu-
jąc rodzimy folklor ludowy, 
podziwiać można było także 
repertuar estradowy rosyjski, 
węgierski, irlandzki. Podzię-
kowano też wszystkim, któ-
rzy wspierają Towarzystwo 
w jego zbożnym dziele. (CP)

z ŻyCzeniami u stulatKi
Wielki kosz słodkości 

oraz bukiet kwiatów, a przede 
wszystkim gratulacje i życze-
nia kolejnych lat życia w zdro-
wiu przekazał wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna pani 
Józefie Żelichowskiej, która 
właśnie skończyła 100 lat.

Pani Józefa, mieszkanka 
Jasienicy, sto lat skończyła 
w środę 11 marca. Jubilat-
kę odwiedził wójt Janusz 
Pierzyna wraz z sołtysem 
Bronisławem Szalbotem, 
a także przedstawicielem 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Wójt w imieniu 
własnym, władz samorzą-

dowych oraz wszystkich 
mieszkańców gminy Jasie-
nica, wręczył szacownej 

jubilatce list gratulacyjny 
i złożył życzenia długich 
lat życia. (uGj)
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Panie z kGW uczestniczyły w prezentacji publikacji juliusza Wątroby.
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Pierwsza taKa PlaCówKa
W Kaniowie powstanie do końca roku specjalne miejsce opieki dla dzieci w wieku poniżej trzech lat. Co 

istotne, z placówki będą mogli skorzystać mieszkańcy wszystkich gminnych sołectw.

W poniedziałek 24 lutego 
w siedzibie Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wójt gminy 
Artur Beniowski odebrał z rąk 
wojewody śląskiego Jarosła-
wa Wieczorka oraz wicemini-
stra rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisława Szweda 
promesę na dofinansowanie 
w ramach rządowego progra-
mu „Maluch+”. Tym samym 
pozytywnie rozpatrzony zo-
stał wniosek gminy, która na 
realizację ważnego zadania 
pozyskała 990 tys. zł.

Inwestycja zostanie prze-
prowadzona w Kaniowie. 

Budynek istniejącego tu 
przedszkola będzie rozbudo-
wany o zupełnie nowy blok, 

w którym mieścić się będzie 
sala na codzienne zajęcia pla-
cówki, szatnie oraz sanitariaty. 
Łącznie przewidziano miejsca 
dla 30 dzieci w wieku od 1 do 
3 lat. Równolegle w kaniow-
skim przedszkolu zrealizowa-
ne zostaną prace w części już 
istniejącej, a mające wpłynąć 
na poprawę logistyki funkcjo-
nowania obiektu.

Gmina jest aktualnie na 
etapie rozstrzygania pro-
cedur przetargowych, toteż 
trudno o dokładne określe-

nie kosztów zadania. Szacuje 
się, że z własnego budżetu – 
niezależnie od przyznanych 
środków ministerialnych – 
samorząd wygospodarować 
będzie musiał ok. 1,5 mln zł. 
Prace ruszą możliwie szybko, 
gdyż placówka ma rozpocząć 
działalność od stycznia 2021 
roku. Klub dla dzieci w Ka-
niowie będzie pierwszym tego 
rodzaju miejscem o charakte-
rze publicznym nie tylko na 
terenie gminy, ale i całego po-
wiatu bielskiego. (M)
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Promesę dofinansowania utworzenia miejsca opieki dla dzieci w kaniowie odebrał wójt Artur Beniowski.
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na potrzeby klubu Malucha zostanie rozbudowane przedszkole w kaniowie.

ArTur BenIoWSkI,
wójt gminy Bestwina:

już za kilka miesięcy docze-
kamy się w naszej gminie 
wyjątkowego miejsca, które-
go utworzenie oceniamy jako 
bardzo potrzebne. rodzice tych 
najmniejszych dzieci, które nie 
są jeszcze objęte nauczaniem 
przedszkolnym, będą mogli 
pozostawić swoje pociechy nie 
tylko pod fachową opieką, ale 
i w dodatku w komfortowych, 
nowoczesnych warunkach.
Co ważne szczególnie, klub 
dziecięcy w kaniowie służył bę-
dzie wszystkim mieszkańcom 
gminy. Liczymy się jednocze-
śnie z tym, że zapotrzebowa-
nie może okazać się znacznie 
większe. natomiast już samo 
uruchomienie takiej placówki 
daje nam możliwości ubiegania 
się w kolejnych latach o środ-
ki na utrzymanie, a to z kolei 
przyczyniłoby się do dalszego 
rozwoju klubu.

sPółKa dla mieszKańCów

Kolejny rok działalności 
podsumowała Gminna Spół-
ka Wodna Melioracyjna, sys-
tematycznie wykonująca we 
wszystkich sołectwach szereg 
istotnych prac.

Walne zebranie spra-
wozdawcze delegatów be-
stwińskiej spółki było przede 
wszystkim okazją do podsu-
mowania ubiegłorocznych 
prac. Prezentacji dokonał pre-
zes Łukasz Greń. Imponująco 
kształtują się dane liczbowe, 
obrazujące znaczący zakres 
przedsięwzięć realizowanych 
przez spółkę. Konserwacje 
rowów wykonano na łącznej 
długości 17 181 mb, co po-
chłonęło ponad 133,5 tys. zł. 
Przeprowadzono 166 napraw 
drenarskich za kwotę blisko 
45 tys. zł. Co ważne, wszystkie 
prace zlecone oraz realizowane 
w ramach przetargów zostały 
zamknięte w wymaganym ter-
minie i odebrane przez zlece-
niodawców bez zastrzeżeń.

Dochody spółki uzyskane 
w 2019 r. wyniosły przeszło 
298 tys. zł, w tym składki wno-
szone przez mieszkańców gmi-
ny to prawie 171 tys. zł, roboty 
zlecone – 77,3 tys. zł, a dotacja 

z Urzędu Wojewódzkiego – 50 
tys. zł.

Gminna Spółka Wod-
na Melioracyjna ma już tak-
że określone plany dalszych 
działań statutowych związa-
nych z naprawą i konserwa-
cją rowów. Podczas zebrania 
przedstawił je kierownik spół-
ki Łukasz Bysko, zaznaczając, 
że ogółem obejmą one 15 142 
mb, przy podziale na poszcze-
gólne sołectwa – Bestwina 
(5900 mb), Kaniów (5500 mb), 
Bestwinka (1831 mb) i Jano-
wice (1911 mb).

Marcowe zebranie było 
również okazją do podzię-
kowań dla Mariana Firgan-
ka, który przez 25 lat w roli 
kierownika robót czuwał nad 
sprawną pracą urządzeń me-
lioracyjnych. Podziękowania, 
kwiaty i upominki zasłużo-
ny społecznik otrzymał m.in. 
z rąk wójta gminy Artura Be-
niowskiego. – Wszelkie spra-
wy związane z odwodnieniami 
są w naszej gminie od lat za-
bezpieczone na wysokim po-
ziomie. Także mieszkańcy 
doceniają to, że spółka dobrze 
wypełnia swoje zadania – wy-
jaśnia wójt Bestwiny. (M)

straŻaCy z wiedzą
Etap gminny Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej mają za sobą młodzi 
druhowie, działający w ra-
mach jednostek OSP w gmi-
nie Bestwina.

Podczas konkursu, odby-
wającego się w sobotę 7 mar-
ca w strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bestwi-
nie pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom”, swo-
ją wiedzę przetestowało 23 
uczestników ze szkół pod-
stawowych i średnich, nale-
żących do Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Od-
powiadali na zagadnienia 
związane m.in. ze znajomo-
ścią sprzętu strażackiego, 
zasad udzielania pierwszej 

pomocy czy procedur ewaku-
acji, wykazując się w ocenie 
jury sporą już wiedzą. Daje 
to nadzieję, że w kolejnych 

szczeblach konkursowych 
młodzi strażacy zmierzać 
będą śladami Kacpra Głąba 
z Kaniowa, który wygrywał 
w poprzednich latach Ogól-
nopolski Turniej Wiedzy Po-
żarniczej.

Ostatecznie po zakończe-
niu obecnego etapu gminnego 
wśród klas od 1 do 6 szkół 
podstawowych najwyższe lo-
katy zdobyli Adam Kobiela 
i Nikola Obrzut z Kaniowa 
oraz Maja Rezik z Janowic, 
z kolei w kategorii kl. 7-8 – 
Wiktoria Nawalany, Oliwia 
Świgoń i Wojciech Szafar-
czyk, w komplecie repre-
zentujący Kaniów. W gronie 
szkół ponadpodstawowych 
czołowe miejsca uzyskali 
kolejno: Damian Kopaczka 
z Janowic, Edyta Wąsik z Be-
stwinki oraz Rafał Beniowski 
z Kaniowa.

Fundatorem nagród był 
wójt gminy Bestwina Ar-
tur Beniowski, wręczający 
druhom z najlepszą wiedzą 
upominki rzeczowe, a więc 
głośniki, słuchawki i zegarki 
sportowe. (red)
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Kadry

Pierwsze sto lat

jÓzeF kŁodA
działacz zasłużony dla pożarnic-
twa w regionie, a zwłaszcza gmi-
ny Bestwina w sobotę 29 lutego 
świętował setne urodziny. z wy-
jątkowej okazji 100. urodzin wójt 
gminy Bestwina Artur Beniow-
ski, w asyście druhów oSP, m.in. 
prezesa zarządu Powiatowego 
zoSP rP Stanisława nycza i pre-
zesa zarządu Gminnego Herberta 
Seligi, złożył najlepsze życzenia, 
przekazał także w imieniu pre-
miera specjalny list gratulacyjny.

józef kłoda w szeregi ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bestwinie 
wstąpił jeszcze w okresie przed-
wojennym i aż do 1996 roku był 
członkiem zarządu jednostki, peł-
niąc w niej wiele ważnych funkcji 
z długoletnią prezesurą włącznie. 
Przez 14 lat należał do zarządu 
wojewódzkiego oSP w katowi-
cach, następnie był członkiem 
prezydium owego gremium. od 
1976 r. działał także jako członek 
zarządu głównego związku oSP.
Swą aktywność w zakresie po-
żarnictwa spożytkował m.in. na 
zdobywanie środków na cele sta-
tutowe. Przy jego udziale w 1987 
r. ruszyła, a w 1990 r. finiszowała 
budowa strażnicy w Bestwinie. 
dzięki staraniom józefa kłody 
jednostka otrzymała w 1999 r. 
nowy samochód bojowy star 266.
obecnie zasłużony i wielokrot-
nie nagradzany józef kłoda jest 
członkiem honorowym w wielu 
jednostkach powiatu bielskiego 
i pszczyńskiego. (r)
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KontaKt z urzędem gminy
Wójt Gminy Bestwina apeluje do mieszkańców, by w miarę moż-
liwości ograniczyli do niezbędnego minimum wizyty w budynku 
urzędu Gminy Bestwina, dokonywali płatności na rzecz gminy za 
pośrednictwem bankowości elektronicznej i korzystali z alterna-
tywnych form komunikacji z urzędem – ePuAP, e-mail, telefon.
dane kontaktowe do poszczególnych referatów urzędu dostępne 
są na stronie internetowej: bip.bestwina.pl/informacje-ogolne/
referaty-urzedu-gminy.
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gmiNa jasieNica

rośnie szKlany domeK
Wykorzystując sprzyjającą aurę szybko posuwa się budowa centrum wystawienniczo-informacyjnego 

„Ogród Tradycji”. Wójt Janusz Pierzyna właśnie pozyskał dofinansowanie, które umożliwi wydanie z 

budżetu Gminy jedynie 15 proc. wszystkich kosztów inwestycji.

Przypomnijmy, na przełomie 
roku ruszyły prace przy budo-
wie centrum „Ogród Tradycji”. 
Obiekt, powstający przy kom-
pleksie widowiskowo-sporto-
wym Drzewiarz, ze względu na 
swoją konstrukcję już nazywany 
jest „szklanym domkiem”. Mie-
ścić będzie siedzibę lokalnej in-
formacji turystycznej, a także 
centrum wystawiennicze, pre-
zentujące dziedzictwo przemy-
słowe Śląska Cieszyńskiego. 
Jedna z sal zostanie przezna-
czona na przedstawienie histo-
rii fabryki mebli giętych, w innej 
części powstanie miejsce dla 
przypomnienia postaci wynalaz-
cy Józefa Bożka, pochodzącego 
z pobliskich Bierów.

Powstanie również sala 
na zajęcia promujące region, 
a ważnym elementem będzie 
piec szamotowy. Podobne urzą-
dzenia były dość powszechnie 

wytwarzane od XIX w., stając 
się wyposażeniem domowych 
gospodarstw. Z pieca będzie 
można korzystać podczas 
przeprowadzanych na miejscu 
warsztatów rzemieślniczych 
wypalania ceramiki.

Wójt Janusz Pierzyna pod-
kreśla, że do tej pory brakowa-
ło w gminie jednego miejsca, 
gdzie prezentowana byłaby 

całość dziedzictwa historycz-
nego i kulturowego gminy, 
mocno osadzonej na Śląsku 
Cieszyńskim. – Zależało mi, 
aby atrakcyjnie wyeksponować 
to wszystko, co osiągnęli nasi 
przodkowie i zostawili nam, 
abyśmy mogli do tego doło-
żyć własne sukcesy i przekazać 
wszystko następnym pokole-
niom – mówi Janusz Pierzyna.

Projekt „Ogród Trady-
cji” Gmina Jasienica realizuje 
z Goleszowem po polskiej stro-
nie oraz Nydkiem i Wędrynią 
w Republice Czeskiej. Stano-
wi fragment większego projek-
tu turystycznego łączącego oba 
kraje. Koszty jasienickiej czę-
ści zostały wycenione na ponad 
285 tys. euro, przy czym pro-
jekt zakładał dofinansowanie 
na poziomie 85 proc. z trans-
granicznego Funduszu Mikro-
projektów Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Pol-
ska. Ogród tradycji przeszedł 
pozytywną weryfikację, ale 
w pierwszej kwalifikacji za-
brakło pieniędzy na pokrycie 
całości z zaplanowanych 85 
proc. kosztów.

W lutym jednak doszło do 
posiedzenia Komitetu Moni-
torującego Programu Interreg, 
w którym jako jeden z dziesięciu 
polskich delegatów uczestniczył 
wójt Janusz Pierzyna. – Okazało 
się, że przy realizacji inwestycji 
innych uczestników Programu 
Interreg dokonano oszczędności, 
które umożliwiły dofinansowa-
nie kolejnych projektów, w tym 
naszego – wyjaśnia wójt. Tym 
samym całość 85-procentowe-
go dofinansowania, wyliczona 
na ponad 242 tys. euro, zostanie 
przekazana Gminie Jasienica na 
dokończenie inwestycji.

To jeden z wielu projek-
tów w ostatnim czasie, na 
które wójt Janusz Pierzyna 
pozyskał dofinansowanie z ze-
wnętrznych źródeł. Gmina Ja-
sienica w ten sposób realizuje 
(i zrealizowała) m.in. montaż 
instalacji fotowoltaicznych, 
termomodernizacje obiek-
tów użyteczności publicznej, 
budowę sali gimnastycznej 
przy szkole w Międzyrzeczu 
Górnym, modernizację dróg 
gminnych, projekty organiza-
cji imprez kultury lokalnej. (Łu)

Przygotowania do remontów dróg
Służby drogowe Gminy Ja-
sienica przygotowują wiosen-
ną naprawę dróg lokalnych.

Jak wyjaśnia wójt gminy 
Jasienica Janusz Pierzyna, co 
roku z nastaniem wiosny roz-
poczynają się prace przy na-
prawie dróg we wszystkich 14 
sołectwach. – Zgodnie z przy-
jętymi zasadami to w samych 
sołectwach mieszkańcy z udzia-
łem sołtysa i rady sołeckiej de-
cydują, które drogi i w jakim 
zakresie należy wyremontować 
– mówi wójt. Dodaje, że tech-
niczną stroną samego procesu, 
zgodnie z przepisami, zajmują 
się już służby Urzędu Gminy, 
odpowiedzialne za drogownic-
two. M.in. należy w takich 

przypadkach przeprowadzić 
całą procedurę przetargową. 
Po jej zakończeniu, na prze-
łomie kwietnia i maja, Gmina 

planuje rozpoczęcie prac re-
montowych.

W tym roku całość robót 
została podzielona na pięć czę-

ści, które według zamierzeń 
będą realizowane równocze-
śnie. W pierwszej naprawiane 
będą ulice Zagoje w Bielo-
wicku, Ogrodowa w Bierach, 
Leśna w Iłownicy, Miodowa 
w Jasienicy, Borek w Lan-
deku, Kamieniec w Łazach, 
Marii Wardas w Roztropi-
cach, Lipowa w Świętoszów-
ce, Polna w Wieszczętach. 
W drugiej części ulice Zawi-
ście, Willowa, Stroma, boczna 
Sportowej, Rodzinna i Leśna 
w Mazańcowicach, Floriana 
w Międzyrzeczu Dolnym, Sto-
larska i Grabinka w Między-
rzeczu Górnym, Południowa, 
św. Franciszka i Szczęśliwa 
w Rudzicy. W trzeciej czę-
ści ul. Dębowa w Jasienicy, 

w czwartej Hiacyntów w Ja-
sienicy, a w piątej – Pod Gór-
ką w Grodźcu.

Zakres prac przy remon-
tach i przebudowach dróg 
gminnych obejmuje frezo-
wanie starej nawierzchni, 
konieczne poprawy podłoża 

i poszerzenia, położenie no-
wej nawierzchni i roboty wy-
kończeniowe. Jak zaznacza 
wójt Janusz Pierzyna, prace 
zostają zlecone w ten sposób, 
aby w efekcie drogi nie wy-
magały remontów przez ko-
lejne lata. (Łu)

zmiany dla  
inwestorów

Inwestorom w Jasienic-
kiej Niskoemisyjnej Strefie 
Ekonomicznej łatwiej bę-
dzie stawiać swoje zakła-
dy pracy. Radni podczas 
sesji w czwartek 5 marca 
dokonali zmian w planie 
przestrzennego zagospoda-
rowania.

Na wniosek wójta gminy 
Jasienica Janusza Pierzyny 
radni dostosowali zapisy 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego, dotyczące terenu 
Jasienickiej Niskoemisyj-
nej Strefy Ekonomicznej. 
O zmiany wystąpił jeden 
z inwestorów, firma Rawi-
box, który zakupił wcze-
śniej grunt w Strefie.

W tym roku firma za-
mierza  wybudować  tu 
wytwórnię siedmiowar-
stwowej tektury spojoną 
specjalnym ekologicznym 
klejem. Zgodnie ze swo-
im projektem do prze-
prowadzenia właściwego 
przebiegu procesu techno-
logicznego potrzebuje po-
stawić tzw. susznię. Jest to 
budynek o wysokości 27 

metrów, tymczasem do tej 
pory obiekty tego typu mo-
gły w tym miejscu mieć 15 
m wysokości.

– Zmiany w planie prze-
strzennym Strefy ułatwiają 
prowadzenie w niej dzia-
łalności gospodarczej. Tym 
samym czynią ją bardziej 
atrakcyjną dla inwestorów, 
zainteresowanych kupnem 
kolejnych działek. Przypo-
mnę, że dysponujemy jesz-
cze 41 hektarami gruntów 
– wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Zmiana zapisów ułatwi 
również inwestorom budo-
wę zakładów produkcyjnych 
różnych branż. – Nie stwa-
rzamy takimi zapisami za-
grożenia dla mieszkańców. 
Cały czas bowiem istnieje 
wymóg, aby inwestor przed 
rozpoczęciem działalności 
na terenie Strefy przedstawił 
raport oddziaływania na śro-
dowisko wydany przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska. Taki raport wy-
kluczy wszelką działalność 
szkodliwą dla środowiska 
– wyjaśnia Janusz Pierzy-
na. (uGj)
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KontaKt z urzędem gminy
Wójt Gminy jasienica zwraca się z apelem o ograniczenie spraw, 
z którymi mieszkańcy osobiście stawiają się w siedzibie urzędu 
Gminy. Wszelkie płatności na rzecz Gminy jasienica należy do-
konywać przelewem na rachunek bankowy: 06 8117 0003 0000 
0101 2000 0110.

zachęcamy również do korzystania z platformy ePuAP, kontaktu 
telefonicznego, drogą elektroniczną, a także korespondencyjnie – 
tel.: 33 472 62 00 (dziennik podawczy), 33 472 62 95 (sekretariat), 
email: sekretariat@jasienica.pl. Wykaz bezpośrednich numerów 
telefonu do referatów znajduje się na stronie internetowej: bip.
jasienica.pl/5376. Więcej na stronie: www.jasienica.pl.

jedną z dróg wyznaczonych w tym roku do remontu jest ul. ogrodowa w 
Bierach.
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jAnuSz PIerzYnA,
wójt gminy jasienica:

To jedna z wielu inwestycji, waż-
nych dla społecznego życia gminy 
jasienica, na którą pozyskaliśmy 
dofinansowanie ze środków po-
zabudżetowych. W pozyskiwanie 

tego rodzaju funduszy angażu-
jemy się z prostego względu, bo 
dzięki dodatkowym pieniądzom 
możemy zrobić dużo więcej, niż 
jedynie opierając się na własnych 
środkach.
Wymaga to nieco zachodu, gdyż 
pieniądze z zewnętrznych fun-
duszy otrzymują tylko dobre 
projekty. Toteż trzeba je najpierw 
przygotować, wypracować pienią-
dze, a następnie zarezerwować w 
budżecie na pokrycie pozostałej 
części kosztów, uzyskać niezbędną 
dokumentację i zezwolenia. Cie-
szę się, że zdecydowana większość 
naszych wniosków o dofinanso-
wanie spotyka się z pozytywną 
odpowiedzią.
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gmiNa jawoRZe

sPołeCzna aKCja 
sPrzątania w Plenerze

Grupa mieszkańców Jaworza skrzyknęła się w mediach społecznościowych i w sobotę 22 lutego 

przeprowadziła pierwszą akcję „Społeczne sprzątanie w Jaworzu”.

Akcja na początek zgroma-
dziła 15 osób, które przez 2,5 
godziny sprzątały w mniej-
szych grupkach tereny zielone 
w różnych częściach Jaworza. 
Zbierano śmieci w okolicach 
boiska, ul. Folwarcznej, Zdro-
jowej, Pod Młyńską Kępą, 
zarośla poniżej cmentarza 
ewangelickiego oraz od bo-
iska w stronę Goruszki, uli-
cami Słoneczną, Turystyczną 
do Kwiatowej. Akcję wsparła 
Gmina Jaworze, dostarczając 
rękawiczki ochronne oraz wor-
ki na odpady. Uczestnicy zgod-
nie z zasadami segregowali 
znalezione śmieci, w ponie-
działek wypełnione worki ze-
brały z wyznaczonych miejsc 
służby samorządowe.

Jak informuje Małgorzata 
Koniorczyk, współorganiza-
torka akcji, pierwsze sprząta-
nie pokazało skalę problemu, 
tzn. jak wiele jeszcze zostało 
śmieci do zebrania. Dlatego 
zaplanowano, że w kolejne 
soboty akcja będzie konty-
nuowana. Na razie z powodu 
zagrożenia koronawirusem ak-
cję trzeba było zawiesić, ale 
organizatorzy zapowiadają, 
że wrócą w plener z workami 
na śmieci, gdy sytuacja epi-
demiczna zostanie już opa-
nowana.

– My chcemy nadać temu 
jedynie jakieś ramy orga-
nizacyjne, robić to wspól-
nie w gronie fantastycznych 
osób, bo tak jest łatwiej, 
przyjemniej i efektywniej. 
Bardzo cieszy nas, że udało 

się choć trochę posprzątać 
miejsca, które są ostoją dzi-
kich zwierząt, miejscem na-
szych rodzinnych spacerów, 
wycieczek. Po prostu naszym 
wspólnym domem – wyjaśnia 
Małgorzata Koniorczyk. (red)

rAdoSŁAW  
oSTAŁkIeWICz,
wójt gminy jaworze:

zawsze podkreślam, że nie 
brakuje w naszej gminie 
społeczników, osób, które 
dostrzegają, że mogą coś od 
siebie dać dla innych osób 
i całej naszej społeczności. 
Akcja „Społeczne sprzątanie 
w jaworzu” to najlepszy tego 
przykład. ze strony urzędu 
Gminy udzieliliśmy niewiel-
kiego wsparcia, przeznacza-
jąc worki na śmieci i ręka-
wice. Szkoda, że zagrożenie 
koronawirusem przerwało 
akcję, ale cieszę się, że or-
ganizatorzy zapowiadają 
jej późniejszą kontynuację. 
dzięki temu nasza piękna 
miejscowość będzie mogła 
okazać się w pełnym blasku.

zebrane w plenerze śmieci uczestnicy Społecznego Sprzątania w jaworzu 
na miejscu posegregowali.
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Królowie błatnia Challenge

Przez cały luty trwała te-
goroczna edycja „Wyzwania 
Błatnia” (Błatnia Challenge), 
czyli wydarzenia przeznaczo-
nego dla pasjonatów górskich 
wędrówek. Tytuły Królowej 
i Króla szczytu zdobyło w su-
mie kilkadziesiąt osób.

Wyzwanie polegało na zdo-
byciu w ciągu lutego nadjawo-
rzańskiego szczytu kilka lub 
nawet kilkanaście razy. Swo-
je osiągnięcia notowano na 
specjalnej stronie, stworzonej 
dla uczestników przez organi-
zatorów, tam też zamieszcza-
no najważniejsze informacje 
dotyczące Błatnia Challenge.

Podsumowanie wyzwania 
odbyło się 6 marca w Domu 
Gminnym „Pod Harendą” 
i zgromadziło na sali blisko 
stu najaktywniejszych uczest-
ników, dla których organiza-
torzy przewidzieli atrakcyjne 
nagrody. Zaczęło się od uho-
norowania najmłodszych 
uczestników, którzy zdobyli 
szczyt największą ilość razy. 
Specjalny prezent otrzymali 
także wszyscy młodzi uczest-
nicy zmagań.

Następnie odznaczono kró-
lowe Błatniej, które otrzymały 

insygnia swojej władzy w po-
staci diademów królewskich 
oraz dyplomy i nagrody. Tym 
samym szczytem rządzi teraz 
12 pań, mając także do po-
mocy kilkanaście dam dwo-
ru, którym zabrakło czasu 
lub możliwości, by zdobyć 
jaworzańską górę kilka razy. 
Na tronie jest jednak jeszcze 
tłoczniej w przypadku męskiej 
części zawodników, gdyż ty-
tułem królewskim szczycić się 
może aż 22 panów.

Najważniejszym punktem 
spotkania stało się wręczenie 
nagród dla najwytrwalszych 
zdobywców, którzy rywalizo-
wali w Ultrawyzwaniu, czyli 
w liczbie wyjść w czasie jednej 
doby. Tutaj królowa zdobyła 
szczyt 12, a król aż 13 razy. Nie 
można było także zapomnieć 
o najlepszych towarzyszach 
wypraw, którzy na swoich czte-
rech łapach dzielnie pokony-
wali kilometry tras na Błatnią. 
Zwycięski czworonożny towa-
rzysz otrzymał spore zapasy na 
kolejne wyprawy w góry.

Na koniec  każdemu 
uczestnikowi wręczono pa-
miątkowy medal z tegorocz-
nej edycji zawodów. (dCz)

zwycięski czworonóg Wyzwania Błatnia otrzymał spore zapasy karmy 
na kolejne wyprawy w góry.
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KontaKt z urzędem gminy
urząd Gminy jaworze informuje, że w okresie zagrożenia koro-
nawirusem kontakt jest możliwy pod numerami telefonów: 33-
828-66-26 lub 33-828-66-27, a także poprzez e-mail: sekretariat@
jaworze.pl. Więcej na stronie: www.jaworze.pl.

słoneCzne oszCzędnośCi
Na budynkach użyteczności 
publicznej w Jaworzu za-
montowano instalacje foto-
woltaiczne, które pozwolą 
ograniczyć wydatki na prąd.

Panele fotowoltaiczne sta-
nęły na dachach obiektów 
Urzędu Gminy, obu szkół 
podstawowych, budynku za-
plecza i świetlicy przy ul. 
Koralowej, ośrodku zdrowia, 
Muzeum Fauny i Flory Mor-
skiej i Śródlądowej, a także 
– jako instalacja naziemna – 
przy Przedszkolu nr 2. Łącznie 
to 212 kW. Umowa z Tauro-
nem przewiduje, że nadwyżka 
energii trafi do sieci i będzie 
uwzględniana przy wzajem-
nych rozliczeniach finanso-
wych. Do końca marca mają 
potrwać odbiory techniczne 
zamontowanych instalacji.

Jak wyjaśnia wójt Jawo-
rza Radosław Ostałkiewicz, 
panele fotowoltaiczne umoż-

liwią znaczące ograniczenie 
zużycia prądu z sieci. – Jesz-
cze w listopadzie w słoneczny 
dzień przeprowadzaliśmy testy 
na pierwszej takiej instalacji, 
zamontowanej przy przedszko-
lu. Pozyskana ze słońca energia 
pokrywała całodobowe zapo-
trzebowanie. Oczywiście, nie 

zawsze będzie to możliwe, bo 
nie każdego dnia świeci słoń-
ce, ale dzięki wykorzystaniu in-
stalacji fotowoltaicznych prąd 
z sieci energetycznej będzie 
znacznie rzadziej potrzebny – 
mówi wójt.

Podkreśla, że ogranicze-
nie zużycia prądu z sieci jest 

dla Gminy Jaworze tym bar-
dziej korzystne, że z roku na 
rok ceny takiej energii rosną 
– w obecnym aż o 50 proc. – 
W rzeczywistości więc wcale 
nie ograniczymy wydatków 
na prąd z budżetu Gminy, ale 
zmniejszymy dolegliwości 
podwyżki – dodaje. (Łu)

Panele fotowoltaiczne zainstalowano m.in. na budynkach urzędu Gminy jaworze.
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Powstaje motylarnia
Pomiędzy budynkami 

Szkoły Podstawowej a Mu-
zeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej ekipy budowla-
ne rozpoczęły prace przy sta-
wianiu motylarni.

Roboty budowlane było 
można zacząć dzięki sprzy-
jającej aurze. Motylarnia 
zostanie zbudowana w for-
mie namiotu sferycznego, 
tj. kopuły o średnicy 9,5 m, 
wysokości 4,75 m i łącznej 
powierzchni 75 mkw. Wej-
ście będzie prowadziło od 
strony Muzeum Fauny i Flo-

ry Morskiej i Śródlądowej. 
Wewnątrz część zieleni po-
chodzić będzie z polskich pól 
i łąk, część z egzotycznych 
stron, staną inkubatory dla 
larw motyli oraz formika-
rium, a więc obiekt dla mró-
wek. Docelowo zamieszka 
w tym miejscu ok. 400 mo-
tyli, 300 straszyków, a także 
chrząszcze i modliszki. Pod-
glądać będzie można także 
kolonię mrówek parasolo-
watych. A wszystko w róż-
nych stadiach owadziego 
rozwoju. (r)
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gmiNa wilamowice

KontaKt z urzędem gminy
Burmistrz Wilamowic zawiesza funkcjonowanie urzędu Gminy  
w Wilamowicach w osobistej obsłudze interesantów do dnia  
27 marca 2020 r. Prosimy o korzystanie z alternatywnych form 
komunikacji z urzędem – ePuAP, e-mail, telefon.
Telefon kontaktowy sekretariat: 33 812 94 30. Telefony komórko-

we: 881 223 311, 881 223 312, 881 223 313, 881 223 314.
Adres e-mail: ug@wilamowice.pl.

Adres ePuAP - /q59v12cud2/skrytka.
Więcej: gmina.wilamowice.pl.

z wizytą w ChorwaCji
Pod koniec lutego delegacja gminy Wilamowice wraz z zespołem Tradycja uczestniczyła w 53. Sokaćko 

Sijelo – ludowym święcie, kończącym karnawał w Županji na Chorwacji.

Reprezentacja gminy Wi-
lamowice odpowiedziała na 
zaproszenie władz samorzą-
dowych partnerskiego miasta 
Županja do wzięcia udziału 
w obchodach „53 Sokaćko Si-
jelo” od 20 do 23 lutego. To 
największa impreza, podczas 
której prezentowana jest trady-
cyjna kultura regionu Županja, 
co roku gromadzi wielu wy-
konawców i tysiące odwie-
dzających z całej Chorwacji 
i zagranicy.

Program trwa kilkanaście 
dni i obejmuje wieczory folk-
lorystyczne, wystawy, spek-
takle, „Targi Złotej Nici”, 
degustacje lokalnych produk-
tów oraz „Šokački cvit”, czyli 
konkurs, podczas którego na-
stępuje wybór najpiękniejszej 
dziewczyny w stroju ludowym. 
W jury konkursu tego ostat-

niego wydarzenia tradycyj-
nie zasiadła dr Jolanta Danek, 
zastępca dyrektora Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury.

Oprócz niej gminę Wila-
mowice reprezentowali m.in. 

zastępca burmistrza Stanisław 
Gawlik, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Stanisława Kudła-
cik, radni, dyrektor MGOK 
Wilamowice Aleksander 
Nowak. W wyjeździe wzię-
li udział również członkowie 
Zespołu Regionalnego „Tra-
dycja” ze Starej Wsi z kierow-
niczką Renatą Nycz na czele. 
Dzięki szerokiej współpracy 
gminy Wilamowice z miasta-
mi partnerskimi w tym roku 
po raz pierwszy do Chorwa-
cji udali się również zagra-
niczni partnerzy Wilamowic 
z Dolnego Beneszova z Czech 
oraz Hornej Suczy i Rajeckich 
Teplic ze Słowacji, którzy za-
proszenie otrzymali od burmi-
strza Županji właśnie podczas 
dożynek Gminy Wilamowice, 
które miały miejsce w Dan-
kowicach.

Tradycyjnie odbyły się 
spotkania delegacji partner-
skich miejscowości. Na sce-
nie podczas wieczoru folkloru 

zaprezentował się zespół Tra-
dycja, który wziął również 
udział w korowodzie karna-
wałowym ulicami miasta Žu-
panja. Występ artystów ze 
Starej Wsi bardzo spodobał 
się uczestnikom święta.

Wiceburmistrz Stanisław 
Gawlik wyjaśnia, że najważ-
niejszym punktem programu 
była uroczystość podpisania 
porozumień partnerskich mię-
dzy miastem Županja a Horną 
Suczą, Dolnym Beneszovem 
i miejscowością Kriva Palanka 
z Macedonii Północnej. W uro-
czystości wzięli udział przed-
stawiciele gminy Wilamowice, 
która patronuje tej współpracy 
i doprowadziła do podpisania 
porozumienia. Stanisław Gaw-
lik podkreślił też znaczenie 
współpracy kulturalnej i przy-
pomniał, że relacje z miastem 
Županja trwają już od kilkuna-
stu lat. Wiceburmistrz zaprosił 
też do złożenia wizyty w Wila-
mowicach. (Mj)

Pieniądze na KanalizaCję
Gmina Wilamowice przy-

pomina o możliwości uzy-
skania dofinansowania do 
wydatków na budowę nowych 
przyłączy do sieci kanaliza-
cji sanitarnej.

Wysokość dotacji wyno-
sić będzie 70 proc. kosztów 

kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 5 tys. zł na jeden 
budynek mieszkalny. Dota-
cje przyznawane będą w ko-
lejności składania wniosków. 
Pozytywna weryfikacja for-
mularzy zgłoszeniowych 
jest podstawą do podpisania 

umowy trójstronnej pomiędzy 
mieszkańcem, Gminą i Wy-
konawcą, tj. firmą wykonu-
jącą przyłącze, a tym samym 
do przyznania dotacji.

K o m p l e t n e  w n i o s k i 
o udzielenie dotacji na 2020 
rok, dostępne są do pobrania 
ze strony internetowej: www.
gmina.wilamowice.pl. W for-

mie papierowej wnioski nale-
ży składać w Sekretariacie 
Urzędu Gminy w Wilamo-
wicach, wcześniej jednak – 
w związku z zaleceniami co 
do zapobiegania rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa – na-
leży w tej sprawie zadzwonić 
do Urzędu Gminy Wilamowi-
ce. (uGW)

wsPółPraCa euroPejsKa 
Ponownie dofinansowana

Gmina Wilamowice zna-
lazła się po raz kolejny na 
liście wybranych wniosków 
do dofinansowania z unij-
nego programu „Europa dla 
Obywateli”, Działanie 2.1 
Partnerstwo Miast. Spośród 
287 złożonych wniosków 
127 otrzymało wsparcie fi-
nansowe, z tego tylko 13 
z Polski.

Projekt „Solidarni w Part-
nerstwie: społeczna i mię-
dzykulturowa współpraca 
– kluczem do europejskiej 
solidarności” realizowany 
będzie przez gminę Wilamo-
wice w dniach 5-8 czerwca 
br., m.in. podczas imprezy 
„Wilamowskie Śmiergu-
sty”. Zadania projektowe 
będą opierały się na wspie-
raniu działań organów sa-
morządowych i organizacji 
pozarządowych służących 
wypracowaniu i wdrażaniu 
racjonalniej polityki współ-
pracy partnerskiej, opartej 
o zasadę solidarności, która 
powinna łączyć wszystkie 
kraje Unii. Projekt będzie 
promował postawy soli-
darności oraz poszanowa-
nia praw człowieka, a także 
kształtowanie pozytywne-
go wizerunku innych kul-
tur oraz wspieranie dialogu 
i spotkań międzykulturo-
wych z ludźmi z różnych 
środowisk i kultur. Projekt 
skupi się na pokazaniu po-
zytywnych wartości, jakie 

niesie obecność w Unii Eu-
ropejskiej, i co dzięki niej 
osiągnęliśmy. Gmina Wila-
mowice podkreśli potrzebę 
solidarnego działania w każ-
dej ważnej sprawie dotyczą-
cej narodów UE. Będzie to 
jeden z elementów kampanii 
społecznej „Solidarni w Part-
nerstwie – społeczna i mię-
dzykulturowa współpraca 
kluczem do europejskiej so-
lidarności”.

Uczestnicy projektu we-
zmą udział w dyskusjach, 
debatach, warsztatach i wy-
darzeniach artystycznych. 
Poprzez wspólne działa-
nia uczestników z różnych 
środowisk kulturowych, 
etnicznych i religijnych na-
stąpi integracja osób bio-
rących udział w projekcie 
z lokalną społecznością. 
Porozumienia w różnych 
obszarach tematycznych za-
warte podczas projektu po-
każą, że dzięki solidarnemu 
działaniu można z sukcesem 
współpracować, kształtując 
przyszłość UE bez antago-
nizmów i nietolerancji kul-
turowej.

Par tnerami  projektu 
będą miasta partnerskie 
z Czech, Słowacji, Wę-
gier i Chorwacji. Gmina 
Wilamowice otrzymała na 
zadanie dofinansowanie 
z programu „Europa dla 
Obywateli” w wysokości 
22.175 euro. (Mj)

W poprzednich latach z programu „europa dla obywateli” zostały do-
finansowane wydarzenia kulturalne, m.in. międzynarodowe dożynki 
i Wilamowskie Śmiergusty.
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dotacje umożliwią szybkie podłączenie się gospodarstw domowych m.in. 
do sieci nowej oczyszczalni w zasolu Bielańskim.
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SzCzeGÓŁoWY HArMonoGrAM PozYSkAnIA doTACjI:
1. złożenie wniosku o dofinansowanie do urzędu Gminy w Wilamowi-
cach – do 31 maja 2020 r.
2. Wybór Wykonawcy oraz dostarczenie do urzędu kosztorysu ofer-
towego.
3. otrzymanie wezwania z urzędu do podpisania umowy trójstronnej – 
po uzyskaniu decyzji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w katowicach o udzieleniu środków.
4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania.
5. realizacja zadania – do 30 września 2020 r.
6. Przedłożenie dokumentów do urzędu Gminy – do 30 września 2020 r.

Występy zespołu Tradycja spodobały się chorwackiej publiczności.

MArIAn TreLA,
burmistrz Wilamowic:

od wielu lat owocnie współpracu-
jemy z samorządami partnerski-
mi w europie, przede wszystkim 
Środkowo-Wschodniej. dzięki 

temu lepiej poznajemy się wza-
jemnie, ale też prezentujemy i 
wzbogacamy własną kulturę i 
tradycje. Współpraca obejmuje 
wiele dziedzin, ja szczególnie 
cieszę się, że korzystają na wza-
jemnej wymianie zespoły regio-
nalne i nasza młodzież, która ma 
możliwość poznać rówieśników i 
wykorzystać swoje umiejętności 
językowe.
na cele związane ze współpracą 
pozyskujemy dofinansowanie z 
unii europejskiej. dzięki temu 
nasze spotkania, jak choćby 
Wilamowskie Śmiergusty – or-
ganizowane co roku i ściągające 
zespoły z wielu europejskich 
krajów – mają tak wysoką rangę 
wśród imprez folklorystycznych.
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ekologia

4 ekosłupki
zamontowane zostały przy szkołach podstawo-
wych na terenie gminy Bestwina.

Specjalne urządzenia, opierając się o nowocze-
sne technologie, służą do sygnalizowania jakości 
powietrza za pomocą koloru światła LeD. Przy-
bierają barwę zgodną z Polskim Indeksem Jako-
ści Powietrza na podstawie bieżących pomiarów 
stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych 
zanieczyszczeń, m.in. dwutlenku siarki, ozonu czy 
formaldehydów.

Gmina Bestwina, przeznaczając na ten cel wła-
sne środki z budżetu, zdecydowała się na mon-
taż słupków w newralgicznych lokalizacjach, a 
więc w pobliżu szkół podstawowych w Bestwinie, 
Bestwince, Janowicach i Kaniowie. – Jakość po-
wietrza nie stanie się dzięki temu nagle lepsza, 
ale to istotne działanie o charakterze prewencyj-
nym. monitorowanie na bieżąco, także poprzez 
odpowiednią aplikację na stronie internetowej, 
uzmysławia jak ważne to zagadnienie. co więcej, 
sami mamy przecież wpływ na to, jakim powie-
trzem oddychamy – wyjaśnia artur Beniowski, 
wójt gminy Bestwina, która na swoim obszarze 
systematycznie inicjuje kolejne rozwiązania pro-
ekologiczne. (m)

eKologia w liCzbaCh
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KonKursu energetyCznego
Organizatorzy, w tym pod-
bielska gmina Jaworze, za-
praszają do udziału w XII 
Krajowym Konkursie Ener-
getycznym.

Będzie to już dwunasta 
edycja Krajowego Konkursu 
Energetycznego im. profesora 
Jacka Malko, przebiegającego 
pod hasłem „Wszystko zale-
ży od energii!” – Już kilka lat 
temu włączyliśmy się w przy-
gotowanie tego konkursu, 
wspieraliśmy nasze miejscowe 
Stowarzyszenie Jaworze Zdrój, 
gościliśmy laureatów podczas 
rozdania nagród. Wspólnie 
z organizatorami uznaliśmy, że 
nasza miejscowość w otocze-
niu Beskidów stwarza świetną 
atmosferę dla imprez promują-
cych zagadnienia nowoczesnej 
energetyki, przyjaznej dla kli-
matu – mówi wójt gminy Ja-
worze Radosław Ostałkiewicz. 

Jako partner Jaworze uczestni-
czy w organizacji konkursu po 
raz szósty, a po raz trzeci bę-
dzie gospodarzem zwieńczają-
cej wydarzenie imprezy.

Do konkursu zapraszani 
są uczniowie i studenci z za-
cięciem badawczym, którym 
nieobca jest problematyka 
energetyki. Konkurs ma na celu 
przyczyniać się do budowania 
społeczeństwa świadomego 
energetycznie i ekologicznie 
poprzez aktywizację jego mło-
dej, zdolnej i ambitnej części do 
poznawania zasad racjonalnego 
zarządzania energią oraz środo-
wiskiem. – Chcemy dotrzeć do 

młodzieży myślącej kreatyw-
nie, nieszablonowo, mającej 
odwagę spojrzeć krytycznie na 
problemy współczesnej ener-
getyki i zaproponować własne 
rozwiązania – mówi dr Halina 
Tomczyk-Rechul, autorka idei 
konkursu. Radosław Ostał-
kiewicz liczy, że także wśród 
młodzieży z Jaworza, jak pra-
wie każdego roku, znajdą się 
osoby zainteresowane niełatwą 
przecież tematyką.

Uczestnicy mają za zadanie 
przygotować pracę konkur-
sową w formie rozprawki lub 
projektu, podejmującej jedno 
z zagadnień: Widok z przy-

szłości: Polska 2050 neutralna 
klimatycznie – jak to zrobili-
śmy? Rola kogeneracji i OZE 
w realizacji zadań gmin do 
2030 roku, Jak do 2050 roku 
uniezależnić się w Polsce od 
paliw kopalnych w energetyce 
i ciepłownictwie? Inteligentny 
odbiorca energii – co powinien 
robić, aby racjonalnie korzystać 
z energii elektrycznej i ciepła? 
Jak zmieni się nasze codzien-
ne życie, gdy większość samo-
chodów będzie elektryczna i/
lub autonomiczna? Kryzys kli-
matyczny – globalny problem, 
lokalne rozwiązania.

Prace konkursowe oceni 
jury złożone z naukowców 
i praktyków ze świata ener-
getyki, a szczególnie wysoko 
cenione będą nieszablonowe 
podejście oraz wartość badaw-
cza nadesłanych projektów.

Organizatorami XII edycji 
konkursu są Fundacja Świa-
domi Klimatu oraz Stowarzy-
szenie Jaworze Zdrój, Gmina 
Jaworze jest partnerem strate-
gicznym. Szczegóły na stronie: 
jaworze.pl. (dCz)

sPrzątanie na Całego
Grupa „Czechowiczanie 
dla przyrody” zorganizo-
wała w sobotę 7 marca ak-
cję sprzątania.

Wystarczyło kilka godzin, 
jakie ekoaktywiści poświęci-
li na porządkowanie części 
posesji przy ulicy Moniusz-
ki w Czechowicach-Dzie-
dzicach, aby zgromadzić 
pokaźne ilości odpadów. 
Najrozmaitszymi śmiecia-
mi wypełnione zostały aż 

trzy kontenery. – Pas sze-
rokości około 15 metrów od 
chodnika został dokładnie 
oczyszczony ze śmieci, któ-
re mieszańcy tam porzucali. 
Cel, który sobie założyliśmy, 
został osiągnięty z nawiązką 
– poinformowali na Facebo-
oku inicjatorzy akcji.

Organizację sprzątania ko-
ordynowała Iwona Stępień, 
przewodnicząca osiedla Cen-
trum. Wśród zaangażowanych 
w akcję nieco ponad 20 osób 

znaleźli się m.in. członkowie 
zastępu „Jerzy” z I Czechowic-
kiej Drużyny Harcerskiej im. 
mjr. Henryka Flamego z ZHR 
Czechowice-Dziedzice.

Grupa „Czechowiczanie dla 
przyrody”, jaka powstała nie 
tak dawno z myślą o realizacji 
proekologicznych inicjatyw, 
odpowiedziała tym samym 
na apel burmistrza Maria-
na Błachuta, który dopomógł 
w sprawnym przeprowadzeniu 
akcji. (rA)

ParK 
z budKami

Z udziałem wychowan-
ków Przedszkola Publicznego 
w Kozach przeprowadzona 
została w czwartek 5 marca 
w Parku Dworskim akcja mon-
tażu budek dla ptaków.

Licznie zgromadzonym 
przedszkolakom cel spotkania 

przedstawił na wstępie zastęp-
ca wójta gminy Marcin Lasek, 
zwracając uwagę na potrze-
bę tego rodzaju prośrodowi-
skowych inicjatyw. Z kolei 
obecni na miejscu ornitolo-
dzy wyjaśnili, jak prawidłowo 
powinna być zaprojektowana 
budka dla ptaków. Podkreśli-
li przede wszystkim, że mają 
one być właściwie zabez-
pieczone przed ewentualny-

mi zniszczeniami i dostępem 
dla drapieżników.

Kulminacyjnym momen-
tem wydarzenia w koziań-
skim Parku Dworskim był 
montaż budek na drzewach. 
Tu z kolei wzięto pod uwagę 
północno-wschodni kierunek, 
odpowiednią wysokość i od-
ległość pomiędzy nimi, aby 
ptaki chętnie z budek korzy-
stały. (uG)Fo
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aPel o odPowiednią 
segregaCję

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna zwrócił się do mieszkańców z apelem o właściwą segregację 

odpadów.

Jak wyjaśnia Janusz Pie-
rzyna, ustawa o gospodarce 
odpadami nakazuje staranną 
segregację odpadów. Przepisy 
zobowiązują Gminę do skru-
pulatnego nadzorowania całego 
procesu odbioru śmieci i prze-
widują wysokie kary za niere-
alizowanie zapisów ustawy.

Dotychczasowy przepis, 
który zezwalał na rezygna-
cję z segregowania, nakłada-
jąc tylko dwukrotnie wyższą 
opłatę, w ogóle został wyco-
fany. Zamiast niego pojawił 
się zapis o karaniu za brak se-
gregowania. – Każdy więc ma 
obowiązek swoje odpady dzie-
lić na odpowiednie frakcje. Je-
żeli zaś nie będzie segregował, 
Gmina ma obowiązek nakładać 
na niego kary, sama też pono-
sząc kary finansowe – wyjaśnia 
wójt. Dodaje, że zapisy dotyczą 
także cmentarzy, np. użyte zni-
cze należy rozdzielić na osobne 
frakcje i części wrzucić do od-
powiednich pojemników.

Dodatkowo ustawodawca 
wprowadził monitorowanie ca-

łego procesu odbioru odpadów. 
Od momentu przyjazdu samo-
chodu na posesję aż do mo-
mentu przewiezienia odpadów 
i rozładunku w ZGO wszystko 
jest monitorowane i nagrywane. 
Całodobowy monitoring obej-
muje również całą bazę odbior-
cy odpadów i jest nadzorowany 
przez organy do tego powołane, 
niezależne od samorządów czy 
firm odbierających śmieci.

– Dlatego bardzo proszę 
o poważne potraktowanie 
prawidłowego segregowania 
odpadów. Ustawodawca nie 
daje wolnej ręki samorządom 

w tym zakresie, same gminy 
muszą wykazać się wysokim 
wskaźnikiem segregowania, 
w przeciwnym razie grożą im 
wysokie kary. A to przełoży 
się na koszt całej gospodarki 
odpadami w kolejnych latach, 
a więc i przyszłych opłat, po-
bieranych od mieszkańców – 
mówi Janusz Pierzyna.

Wójt jednocześnie przy-
pomina, że mieszkańcy mają 
możliwość obniżenia opłaty za 
segregowanie odpadów o 4 zł 
od osoby miesięcznie – z 23 
do 19 zł. Dotyczy to tych po-
sesji, gdzie zostały ustawione 

kompostowniki. Trzeba jednak 
pamiętać, że w takim wypadku 
odpady zielone, a więc liście, 
gałęzie, trawa, nie będą już od-
bierane. Mieszkańcy, którzy 
się zdecydują na taką segrega-
cję, muszą w Urzędzie Gminy 
złożyć stosowną deklarację.

Od tego roku z Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Jasienicy 
można korzystać już trzy razy 
w tygodniu: we wtorki, czwart-
ki i soboty od godz. 10 do 16 
w okresie do końca kwietnia, 
zaś od maja do końca sierpnia 
– od godz. 10 do 20. (uGj)

dzieCKo i drzewo
Mieszkańcy Żywca, któ-

rym w latach 2019-2020 
urodziły się dzieci lub są ich 
prawnymi opiekunami, mają 
szanse na wyjątkowy pre-
zent. Drzewo bliźniaka, któ-
re własnoręcznie posadzą 18 
kwietnia 2020 roku na terenie 
Zabytkowego Parku Zamko-
wego w Żywcu.

Akcja została zorganizo-
wana dzięki inicjatywie leśni-
ków z Nadleśnictwa Jeleśnia. 
– Dzięki akcji „Jedno dziecko, 
jedno drzewo” rodzice mają 
niepowtarzalną okazję, aby 
w sposób wyjątkowy upa-
miętnić narodziny swojego 
dziecka – informuje Karoli-
na Morkisz, kierująca projek-
tem w Nadleśnictwie Jeleśnia. 
Współorganizatorem akcji jest 
burmistrz Żywca.

Rodzice lub opiekunowie, 
którzy zechcą wziąć udział 
w akcji i posadzić swojemu 
dziecku drzewo, nie ponoszą 
z tego tytułu żadnych kosz-
tów. Leśnicy gwarantują nie 

tylko dorodną sadzonkę, ale 
także certyfikat potwierdza-
jący posadzenie drzewa, ma-
skotkę i tabliczkę z imieniem 
dziecka, którą będzie można 
oznaczyć konkretne drzewo.

Pierwszą akcję „Jedno 
dziecko, jedno drzewo” na 
terenie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Ka-
towicach obejmującej wo-
jewództwo śląskie leśnicy 
zorganizowali w maju ub.ro-
ku w Katowicach, następnie 
w Rybniku, Wodzisławiu 
i Brynku.

Zgłoszenia rodzin z Żyw-
ca przyjmowane są do 31 
marca 2020 r. poprzez wypeł-
nienie formularza, który moż-
na pobrać na stronie: www.
katowice.lasy.gov.pl lub je-
lesnia.katowice.lasy.gov.pl. 
Zgłoszenie należy przesłać na 
adres: Nadleśnictwo Jeleśnia, 
ul. Suska 5, 34-340 Jeleśnia, 
lub wysłać mailem na adres: 
jelesnia@katowice.lasy.gov.
pl. (nj)

droga do PSzok-a została w ub.roku wyremontowana, ułatwiając dojazd mieszkańcom.
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dla Kogo zielone CzeKi?
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach także 
w tym roku przyzna „Zielone 
czeki” z okazji Dnia Ziemi.

Kolejna edycja rozpoczę-
tego już konkursu prowadzo-
na jest w pięciu kategoriach 
– ekologiczna osobowość, 
ekogmina, inwestycja pro-
ekologiczna, programy i ak-
cje na rzecz ochrony przyrody 
i edukacji ekologicznej oraz 
najaktywniejsza gmina w wal-
ce ze smogiem i niską emisją. 

W zależności od kategorii 
laureatom wyłonionym przez 
kapitułę przyznane zostaną 
„Zielone czeki” o wartości 
od 10 do 25 tys. złotych, prze-
widziano ponadto wręczenie 
statuetek i dyplomów hono-
rowych.

Co istotne, w konkursie 
mogą wziąć udział nie tyl-
ko osoby fizyczne, jak mia-
ło to miejsce dotychczas, ale 
również gminy, jednostki sa-
morządu terytorialnego, przed-
siębiorstwa oraz organizacje 
pozarządowe. – W działa-

niach na rzecz ochrony środo-
wiska w wielu przypadkach 
wyróżniają się już nie tylko 
pojedyncze osoby. Dlatego 
postanowiliśmy, że również 
takie działania w ramach no-
wych kategorii będziemy do-
ceniać i nagradzać – wyjaśnia 
prezes Tomasz Bednarek, pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Zgłoszenia wraz z wnio-
skiem i uzasadnieniem należy 
składać w siedzibie katowic-
kiego Funduszu przy ulicy Ple-
biscytowej 19 w terminie do 
końca marca. Laureaci ogło-
szeni zostać mają 22 kwiet-
nia. (M)

Karma od  
PrzedszKolaKów

Podopieczni Przedszkola 
nr 4 w Ustroniu Hermanicach 
we współpracy z Leśnictwem 
Czantoria zadbali o to, aby 
zwierzętom nie brakowało 
jedzenia w paśniku.

Buraki, marchew, liście 
kapusty i jabłka trafiły do 
paśnika położonego najbli-
żej ustrońskiej placówki. 
W trakcie zimowego space-
ru podleśniczy Jan Pustelnik 
opowiedział dzieciom nie tyl-
ko o najważniejszych zasa-

dach dokarmiania zwierząt 
o tej porze roku, ale również 
o ich zwyczajach.

Maluchy zaakcentowa-
ły w ten sposób swój udział 
w Ogólnopolskim Dniu Do-
karmiania Zwierzyny Leśnej. 
Święto ma na celu zachęcenie 
ludzi do pomocy dzikim zwie-
rzętom, ale i uświadomienie, 
jak należy to robić, bowiem 
nieodpowiedzialne działanie 
może przynieść więcej szkód 
niż pożytku. (MM)
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snowboardowe 
szaleństwo

na stoku Skrzycznego w Szczyrku przeprowadzone zostały w końcowej 
fazie sezonu zimowego widowiskowe zawody snowboardowe. najpierw 
rywalizowano tu w ramach ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży „Śląskie 
2020”, z kolei już na zwieńczenie zimy w sobotę 7 marca w konkurencji 
slopestyle o medale krajowych mistrzostw walczyli seniorzy. Po złoto 
sięgnęli podopieczni AzS AWF katowice – wśród mężczyzn Piotr Tokar-
czyk, a w gronie kobiet katarzyna rusin. (r)

spoRt

medale i reKord
Znakomite wyniki podczas 64. Halowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce stały się udziałem 

zawodników związanych z Czechowicami-Dziedzicami.

Na prze łomie  lu t ego 
i marca w Toruniu medalo-
we zdobycze świętowali dwaj 
wychowankowie czechowic-
kiego klubu – Rafał Pająk 
i Bartosz Jarczok. Ten pierw-
szy wystartował w sprinter-
skim biegu na dystansie 60 
metrów. W gronie seniorów 

21-latek zadebiutował w ści-
słym finale, który ukończył 
ostatecznie na bardzo do-
brym 5. miejscu. Jednocze-
śnie nie miał sobie równych 
w kategorii biegaczy poniżej 
23. roku życia. Podopiecz-
ny Wiolety Homy sięgnął 
nie tylko po złoty medal, ale 

i ustanowił rekord życiowy 
czasem 6,80 sekundy.

Drugi z czechowiczan, 
obecnie reprezentujący AZS 
AWF Katowice, wyjechał 
z Torunia podwójnie usatys-
fakcjonowany. Bogaty już 
dorobek medalowy Jarczoka 
powiększył krążek srebrnego 

koloru w biegu seniorów na 
3000 m, a także czwarty w ka-
rierze tytuł halowego mistrza 
kraju wśród młodzieżowców. 
Trenerem zawodnika jest Mi-
łosz Jarczok, zajmujący się 
na co dzień szkoleniem dzie-
ci i młodzieży w klubie z Cze-
chowic-Dziedzic. (MA)

liga w traKCie

Puchar Starosty Biel-
skiego ponownie jest staw-
ką Powiatowej Halowej Ligi 
Żaków w piłce nożnej, która 
wystartowała w połowie lu-
tego.

Do tegorocznej rywaliza-
cji przystąpiło pięć zespołów 
żaków – GLKS Wilkowice, 
LKS Drzewiarz Jasienica, 
LKS Pasjonat Dankowice, 
LKS Czaniec i KS Bestwin-
ka. Już na wstępie przyjęto 
zasadę, że każdy z wymie-
nionych klubów będzie go-
spodarzem jednej z edycji 
ligi, a po rozegraniu łącznie 
50 meczów wyłoniony zosta-
nie zwycięzca.

Po raz pierwszy dru-
żyny zmierzyły się w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Wilkowicach, 
gdzie komplet wygranych 
spotkań zanotowali młodzi 
piłkarze z Jasienicy. Tydzień 

później w Czańcu najlepiej 
poradzili sobie z kolei za-
wodnicy GLKS-u. Wysoką 
formę zespoły z Jasienicy 
i Wilkowic potwierdziły na 
koniec lutego, wygrywając 
po trzy mecze w hali w Ka-
niowie. I wreszcie 7 mar-
ca żaki Drzewiarza w pełni 
wykorzystały atut własnego 
obiektu, samodzielnie sytu-
ując się w roli lidera Powia-
towej Halowej Ligi Żaków.

Zakończenie rozgrywek 
i wręczenie trofeum nastąpić 
miało 14 marca w Dankowi-
cach, jednakże z uwagi na 
zagrożenie epidemiologiczne 
turniej odwołano. Jak pod-
kreśla Czesław Pszczółka 
z Biura ds. Promocji Powia-
tu, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki, ostatni akord ligi 
przeprowadzony zostanie 
w dogodnym ku temu ter-
minie w kwietniu. (M)

trofeum do Kaniowa

Kolejne młodzieżowe roz-
grywki zawitały do kaniow-
skiej hali sportowej. Tym 
razem trampkarze rywalizo-
wali o Puchar Wójta Gminy 
Bestwina Artura Beniow-
skiego.

Halowy turniej w sobotę 7 
marca otworzył prezes miej-
scowego LKS Przełom Grze-
gorz Wieczorek, zachęcając 
zawodników do rozgrywa-
nia meczów z zachowaniem 
zasad fair play. Spotkań sys-
temem „każdy z każdym” 
odbyło się łącznie sześć. 
Najlepiej poradzili sobie 
młodzi piłkarze z Kaniowa, 

wyprzedzając w klasyfikacji 
końcowej trampkarzy LKS 
Bestwina, KS Bestwinka 
i LKS Sokół Zabrzeg.

Ostatnim akcentem pił-
karskiego dnia w Kaniowie 
było nagrodzenie głów-
nych bohaterów. Zwycię-
skiej drużynie pogratulował 
wręczając okazałe trofeum 
wójt Artur Beniowski. Wy-
różnienia indywidualne ode-
brali natomiast najlepszy 
zawodnik Sebastian Sidorek 
(LKS Bestwina), strzelec 
Patryk Fluder (KS Bestwin-
ka) i bramkarz Kacper Sroka 
(LKS Przełom). (SL)

Po PuChary na nartaCh
Uczniowie szkół podsta-
wowych z terenu gminy 
Wilamowice wzięli udział 
w 6. edycji zawodów nar-
ciarskich, których stawką 
był Puchar Burmistrza Wi-
lamowic.

We wtorek 25 lutego 80 
zawodników i zawodniczek 
z pięciu „podstawówek” uda-
ło się pod opieką nauczycie-
li wychowania fizycznego na 
stok Siglany w Wiśle. Z zacię-
tej rywalizacji slalomu giganta 
zwycięsko wyszli: Jakub Tatoń 
z SP Hecznarowice (kl. I-III, 
dziewczęta i chłopcy), Klau-

dia Olearczyk z SP Pisarzo-
wice (kl. IV-VI, dziewczęta), 
Jan Luber z SP Pisarzowice 
(kl. IV-VI, chłopcy), Zuzanna 
Piłot z SP Pisarzowice (kl. VII-
-VIII, dziewczęta) i Filip Szy-
mański z SP Wilamowice (kl. 
VII-VIII, chłopcy).

Mistrzom poszczególnych 
grup wręczone zostały pucha-
ry, ufundowane przez patronu-
jącego zawodom burmistrza 
Wilamowic Mariana Trelę. Dla 
wszystkich młodych alpejczy-
ków przygotowano dyplomy, 
nie zabrakło także pamiątko-
wych medali. (r)
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rafał Pająk wywalczył złoto i ustanowił życiowy rekord w biegu 
na 60 m.
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zwyciężczynie jednej z kobiecych kategorii narciarskiego Pucharu 
Burmistrza Wilamowic.
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Bartosz jarczok z zawodów przywiózł srebrny medal, zdobyty w biegu seniorów na 
3000 m.
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jubileusz toPowej szKoły
Wszechstronne połączenie sportu i edukacji – co istotne w obu aspektach na wysokim poziomie – to niezmiennie główny atut  

Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Cygańskim Lesie. W tym roku placówka świętuje 10-lecie działalności pod szyldem BTS Rekord.

Tym, co dziś bez wątpienia 
wyróżnia bielską szkołę spor-
tową, są doskonałe warunki 
pod kątem edukacyjnym. Za-
pewnia je kompleks miesz-
czący się przy ulicy Startowej. 
W obiekcie znajdują się nowo-
czesne i w pełni wyposażone 
multimedialnie sale lekcyjne, 
jest tu również biblioteka, sto-
łówka oraz niezbędne zaplecze 
z szatniami.

W trwającym roku szkol-
nym do  SMS BTS  Re -
kord uczęszcza ogółem 175 
uczniów – 91 w czterech od-
działach licealnych, a 84 
w szkole podstawowej. To 
przede wszystkim chłopcy, 
ale i dziewczyny, dla któ-
rych dedykowaną placówką 
jest liceum. Pomimo sporto-
wego charakteru właśnie na 
edukację kładzie się tu cały 
czas duży nacisk. Wyróżnia-
jący się podopieczni objęci są 
systemem stypendialnym, tak 
sportowym, jak i naukowym, 
fundowanym przez organ pro-
wadzący. – Zdecydowaliśmy 
o podniesieniu średniej ocen 
na wyższe dla uzyskania sty-
pendium. To kolejne działanie 

związane z naszą troską o ja-
kość nauczania – mówi dyrek-
tor SMS Anita Gańczarczyk.

Podopieczni szkoły za-
pewnione mają także zajęcia 
dodatkowe, są przygotowywa-
ni do rozmaitych konkursów 
czy olimpiad przedmiotowych. 
Uczestniczą ponadto w mię-
dzynarodowym programie wy-
miany uczniów „Erasmus+”. 
Aktualnie realizowany pro-
jekt sportowo-informatyczny 
był okazją do wizyty w nie-
mieckim Neuwied. SMS może 
poszczycić się również m.in. 
certyfikatem „Wiarygodna 
Szkoła”, przyznawanym tym 
placówkom, które cechują się 
odpowiednim poziomem na-
uczania i wychowania oraz 
zapewniają bezpieczeństwo 
swoim uczniom.

Edukacja w szkole w Cy-
gańskim Lesie idzie w parze 
ze sportem. I tu na podkre-
ślenie zasługuje infrastruk-
tura, oddana do dyspozycji 
uczniów. Składają się na 
nią trzy boiska piłkarskie ze 
sztuczną nawierzchnią o róż-
nych wymiarach, pełnowy-
miarowe boisko trawiaste, 

hala sportowa, siłownia oraz 
salka na potrzeby zajęć fit-
ness. Uczniowie mogą liczyć 
także na zakwaterowanie 
w komfortowych warunkach 
internatu BTS Rekord, gdzie 
przygotowano dla nich m.in. 
specjalne pomieszczenia do 
nauki przy całodobowej opie-
ce pedagogicznej.

Nie jest przypadkiem, 
że imponująca baza znajdu-
je naturalne przełożenie na 
znakomite wyniki sportowe, 
osiągane przez zawodników re-
prezentujących klubowe barwy 
Rekordu w rozgrywkach pił-
ki nożnej oraz futsalu. Aktu-
alny rok szkolny jest pod tym 
względem wyjątkowy. Udzia-
łem „rekordzistów” stał się 
bezprecedensowy sukces w po-
staci złotych medali w „halów-
ce” we wszystkich kolejnych 

kategoriach wiekowych. Jako 
ostatni po mistrzostwo Polski 
sięgnęli końcem lutego fut-
saliści do lat 18, wcześniej 
podobny efekt osiągnęły pod-
czas rywalizacji z rówieśni-
kami w kraju ekipy Rekordu 
U-14, U-16 oraz U-20. Zapo-
mnieć nie można również, że 
medalowe żniwo zainicjowały 
tuż przed świętami... piłkarki 
w biało-zielonych trykotach, 
które w gronie 18-latek w tur-
nieju w Chocianowie pozo-
stawiły swoje przeciwniczki 
wśród pokonanych.

Swoją obecność dobitnie 
i regularnie zaznaczają za-
razem drużyny na boiskach 
trawiastych. III-ligowy ze-
spół, w znacznej mierze zło-
żony z podopiecznych szkoły, 
należy do ścisłej czołówki 
w swojej klasie rozgrywkowej. 

Wysoki poziom utrzymują co 
roku drużyny młodzieżowe Re-
kordu w grupach trampkarzy, 
juniorów i młodzików. Z ko-
lei piłkarki walczą o awans do 
żeńskiej Ekstraligi. O czym 
również warto wspomnieć, 
Rekord charakteryzuje się od 
lat doskonałym szkoleniem 
wśród najmłodszych adep-
tów piłki nożnej. Potwierdza 
to uzyskanie złotej gwiazd-
ki w innowacyjnym procesie 
certyfikacji Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.

Wszystkie przywołane 
czynniki ważne są w kontek-
ście rozpoczętego już okresu 
naborowego na rok szkolny 
2020/2021. – Chętnych mamy 
bardzo dużo, dlatego pro-
wadzimy obecnie nabór do 
dwóch pierwszych klas lice-
alnych. Nie zmienia się to, 

że pilnujemy, aby uczniowie 
rozwijając sportowe umiejęt-
ności zdobywali jednocześnie 
wszechstronną wiedzę – dodaje 
dyrektor szkoły Rekordu. (MAn)

Szczegółowe informacje dotyczące 
naboru do SMS BTS rekord:

tel. 33-829-96-17, 
795-567-875

e-mail: sms@rekord.com.pl

jAnuSz SzYMurA,
prezes BTS rekord,  
organu prowadzącego SMS:

doczekaliśmy się małego ju-
bileuszu naszej szkoły i jest 
to okoliczność dająca dużą 
satysfakcję wszystkim zaan-
gażowanym w tworzenie pla-
cówki oraz bieżące funkcjono-
wanie. Mijający 10-letni okres 
wykorzystaliśmy optymalnie, 
przyjmując od samego począt-
ku wyraźny kurs na wszech-
stronne szkolenie młodzieży. 
Mam przekonanie, że obrane 
kryteria sportowe i edukacyj-
ne gwarantują coraz wyższą 
jakość, która również nie by-
łaby możliwa do osiągnięcia 
bez zapewnienia komforto-
wych warunków dla uczniów. 
dobrze prowadzone szkolenie 
w futsalu i piłce nożnej spra-
wia, że wychowujemy kolej-
nych absolwentów SMS BTS 
rekord. Istotnym jest przy tym 
fakt, że stawiając na sport nie 
zaniedbujemy w żadnej mie-
rze nauki i potrzeby zdobycia 
odpowiedniego wykształcenia 
naszych podopiecznych.

www.sms.rekord.com.pl
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