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Przyjęto zasadę, że stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dotyczące nieruchomości – na których za-
mieszkują mieszkańcy, jak i niezamieszka-
łych – ulegną obniżeniu w przypadku selek-
tywnego gromadzenia odpadów oraz pod-
wyższeniu w przypadku nieselektywnego 
gromadzenia odpadów komunalnych. Cho-
dzi o to, by jeszcze bardziej zmotywować wła-
ścicieli do segregowania odpadów, chociaż 
po tym względem wynik jest dobry – 99 pro-
cent właścicieli nieruchomości zadeklarowa-
ło selektywną zbiórkę odpadów. Dla niese-
gregujących odpady stawki opłaty miesięcz-
nej będą dwukrotnie wyższe niż w przypadku 
selektywnej zbiórki odpadów. 

W przypadku selektywnego zbierania 
odpadów stawka miesięczna dla 1-osobowe-
go gospodarstwa domowego wyniesie 11 zł 

(stawka obowiązująca 13 zł, obniżka o 2 zł), 
dla 2-osobowego – 22 zł (teraz 26 zł –obniżka 
o 4 zł), dla 3-osobowego – 33 zł (teraz 38 zł, 
obniżka o 5 zł), dla 4-osobowego – 44 zł (te-
raz 50 zł, obniżka o 6 zł), dla 5-osobowego – 
55 zł (teraz 62 zł, obniżka o 7 zł), 6-osobowe-
go – 66 zł, 7-osobowego i więcej – 77 zł. Ana-
logiczna sytuacja będzie w przypadku nieru-
chomości mieszanych, czyli takich, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy i prowadzona 
jest działalność gospodarcza. Opłata z 16 
zł zostaje obniżona do 14 zł dla 1-osobowe-
go gospodarstwa, do 28 zł dla 2-osobowego 
gospodarstwa, do 42 zł – dla 3-osobowego, 
do 56 zł – 4-osobowego, do 70 zł dla 5 oso-
bowego, do 84 zł dla sześcioosobowego oraz 
do 98 zł dla 7-osobowego i więcej. W przy-
padku nieselektywnej zbiórki odpadów go-
spodarstwo 1-osobowe, dziś płacące 21 zł, 

zapłaci 22 zł, 2-osobowe teraz płacące 42 
zł poniesie wydatek 44 zł, 3-osobowe teraz 
płaci 63 zł, od 1 lipca zapłaci 66 zł itd. 7-oso-
bowe i liczniejsze dziś płaci 147 zł, po zmia-
nie – 154 zł. Dla nieruchomości mieszanych 
też stawki rosną – od 2,5 zł dla gospodarstwa 
1-osobowego po 17,5 zł dla 7-osobowego 
i więcej. 

Zmienią się również stawki opłaty do-
tyczące nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy; za pojemniki do se-
lektywnej zbiórki właściciele tych nierucho-
mości zapłacą mniej, a w przypadku niese-
lektywnej – więcej o kilka złotych. Podobnie 
jak w przypadku nieruchomości mieszkal-
nych, selektywne zbieranie odpadów premio-
wane jest dwukrotnie niższą opłatą w stosun-
ku do nieselektywnej zbiórki. 

NIŻSZA OPŁATA ZA ODPADY
Od 1 lipca bielszczanie segregujący odpady zapłacą za ich odbiór mniej. Rada Miejska podczas sesji 25 marca 
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nowych, zaproponowanych przez prezydenta Jacka Krywulta, stawek 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Halina Piprek, Lucyna Kozień, prezydent Jacek Krywult, Maria Byrska, Marta Gzowska-Sawicka, Anna 
Maśka i Beata Król.

JAK MOŻNA NIE CHODZIĆ DO TEATRU?!
Radość ze Złotej Maski 
dla Snu nocy letniej, pięć 
miejskich nagród dla 
bielskich ludzi teatru, 
dramatyczne orędzie 
Bretta Baileya o tym, co 
może teatr w dzisiejszym 
świecie nierównych 
sił, prezentacja książki 
Magdaleny Legendź 
o ostatnim 25-leciu 
na bielskich scenach 
i wciąż ożywczy 
absurd Monty Pythona 
– z tych elementów 
złożyły się obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Teatru w Bielsku-Białej, 
których gospodarzem był 
26 marca Teatr Polski.
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W ostatnich latach szczególnie w województwie śląskim dokonuje się 
cicha obywatelska rewolucja w sektorze elektroenergetycznym. W regionie 
tradycyjnie kojarzonym z węglem powstaje najwięcej mikroinstalacji wyko-
rzystujących energię alternatywną. 25 marca w ośrodku ZIAD firma Caldo-
ris Polska z Bielska-Białej przedstawiła swój nowy produkt – innowacyjny 
rurowo-próżniowy kolektor słoneczny, który osiąga większą do 30 proc. pro-
dukcję energii niż podobne urządzenia tego typu. Nowy kolektor ma zwięk-
szoną odporność na korozję, kurz i inne czynniki zewnętrzne, co zapewnia 
jego dłuższą żywotność na obszarach o niekorzystnej pogodzie. Jest to je-
dyna tego typu konstrukcja chroniona patentem w skali europejskiej.

 – Jestem szczególnie dumna, że projekt najnowszego kolektora sło-
necznego powstał właśnie tutaj – mówi Katarzyna Motak z Caldoris Polska. 
– Rola tego regionu jako ważnego ośrodka energetyki rozproszonej będzie 
systematycznie rosła dzięki niespotykanie wysokiej świadomości ekologicz-
nej i ekonomicznej jego mieszkańców.                                                       JacK 

Regionalny Ośrodek Kultury wydał książkę pt. Folklor na granicy. 
Książka, a właściwie bogato ilustrowany album, zawiera kilka artykułów  
o zagadnieniach sztuki ludowej widzianej przez różne pryzmaty. Są one 
próbą ukazania, czym był w przeszłości i czy jest dzisiaj folklor. Album po-
wstał w ramach projektów: Polsko-słowacka mieszanka kulturalna i bliźnia-
czego, realizowanego przez Słowaków pn. Oživene melódie slovensko-pol-
ského pohraniča. Projekt ten dotyczył głównie folkloru, ale jedno z działań 
poświęcone było śpiewowi chóralnemu. Wymiana służyła występom przed 
zagraniczną publicznością i nawiązaniu kontaktów pomiędzy wykonawca-
mi i instruktorami zespołów z Polski i Słowacji. Promocja tego wydawnictwa 
odbyła się 25 marca w Pałacu Czeczów w Kozach. Spotkanie uświetnił wy-
stępem chór działający przy Domu Kultury w Kozach. Partnerzy z Oraw-
skiego Ośrodka Kultury w Dolnym Kubinie zaprezentowali film zrealizowany 
podczas warsztatów z budowy tradycyjnych instrumentów ludowych.  JacK 

KOLEKTORY  
NA POLSKI KLIMAT

FOLKLOR NA GRANICY 

14 marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni odbyła się inaugura-
cja działalności Klubu Miłośników Bolka i Lolka, który ma być miejscem za-
poznawania dzieci z wartościową bajką i filmem w opozycji do szerzących 
agresję wielu obecnych produkcji dla najmłodszych. Osobą, która zaraziła 
tą ideą grono pedagogiczne, rodziców i dzieci jest Eleonora Chmielarska, 
której społecznikowskie działanie w tych okolicach jest powszechnie znane. 
To ona zapoczątkowała wiele akcji o zasięgu ogólnopolskim m.in. powoła-
ła Kapitułę Orderu Błękitnej Niezapominajki przyznawanego przez dzieci. 
Na inaugurację klubu w Bochni został zaproszony Roman Nehrebecki, syn 
współtwórcy filmowej serii o dwóch urwisach,  pierwowzór filnowego Lolka. 
Tego samego dnia odbyło się otwarcie Koła Przyjaciół Bolka i Lolka w Ze-
spole Szkól Gminnych w Pogwizdowie (5 km od Bochni), na którym kolejne 
kilkanaście szkół utworzyło koła przyjaciół Bolka i Lolka.                            kk

MIŁOŚNICY BOLKA I LOLKA 

29 i 30 marca na terenie Centrum Handlowego Sarni Stok odbyła 
się wiosenna akcja Drzewko za surowce, którą cyklicznie, we współpra-
cy z Urzędem Miejskim, organizuje Fundacja Ekologiczna Arka. Za każde 
10 kg makulatury, 20 butelek PET, szklanych albo puszek aluminiowych, 
mieszkańcy Bielska-Białej i okolic otrzymują sadzonkę drzewka, kwiatki  
i upominki. Ostatnio można również w ten sposób pozbyć się elektrośmie-
ci. W sobotę i niedzielę całe rodziny przywoziły na parking surowce wtór-
ne, a do rozdających sadzonki leśników ustawiały się kolejki. – Chciałabym 
drzewko, które szybko rośnie, ale niezbyt wysoko – prosiła jedna z pań. – 
Nie ma drzew, które rosną i zatrzymują się na wybranej przez nas wysoko-
ści – tłumaczył leśnik. Sadzonki ufundował stały partner akcji – Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, a upominki przekazały za-
przyjaźnione firmy oraz instytucje kulturalne z Bielska-Białej. Fundacja pro-
mowała też swój projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego, w ramach 
którego chce zorganizować piknik ekologiczny ze zbiórką elektrośmieci.  kk

DRZEWKO CZY KWIATKI?

KONSULTACJE  
W SPRAWIE STRATEGII

Od 2  do 16 kwietnia 2014 r. od-
bywają się konsultacje społeczne do-
tyczące projektu Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych Mia-
sta Bielska-Białej na lata 2014-2020. 
Zainteresowani mają możliwość za-
poznania się z treścią Strategii w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego (www.um.bielsko.pl za-
kładka: konsultacje społeczne) oraz 
w Wydziale Polityki Społecznej UM, 
plac Ratuszowy 6, II piętro, pok. 223,  
w godzinach pracy urzędu.                q

45. MIĘDZYNARODOWE 
TARGI BUDOWNICTWA 
TWÓJ DOM 2014

Największe targi budowlane w po-
łudniowej Polsce odbędą się w dniach 
11-13 kwietnia w hali pod Dębowcem 
przy ul. Karbowej 26. Weźmie w nich 
udział ponad 200 firm z branży budow-
lanej. Wystawcy zaprezentują najnow-
sze produkty i rozwiązania budowlane, 
w programie także konferencje i semi-
naria. Tematem przewodnim targów 
będzie budownictwo niskoenergetycz-
ne 2020.
org. Biuro Promocji i Wystaw ASTRA
więcej: www.targibielskie.pl               q

WIELKANOCNA  
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 

Od 4 do 6 kwietnia w sklepach spo-
żywczych na terenie niemal całej Polski 
odbędzie się Wielkanocna Zbiórka Żyw-
ności. W Bielsku-Białej po raz kolejny 
zbiórkę realizuje Fundacja Aktywności 
Społecznej Złote Łany jako partner Ślą-
skiego Banku Żywności. Wolontariusze z 
bielskich i okolicznych szkół będą zachę-
cali klientów sklepów spożywczych do 
podzielenia się zakupami. Wolontariusze 
będą czekali w okolicach sklepowych kas 
przy specjalnie oznakowanych koszach, 
które będą zapełniać produktami podaro-
wanymi przez uczestników zbiórki. 

Wolontariusze będą zbierać żyw-
ność w hipermarkecie Real przy ul. Lesz-
czyńskiej 20, Tesco przy ul. Warszaw-
skiej 180, Euro Sklepie przy ul. Łagodnej 
17, w Biedronce przy ul. Żywieckiej 115  
 w Tesco przy ul. Jutrzenki 12.             q



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 7/279  4.04.20143
FAKTY

Przygotowanie projektu uchwały poprzedziły 
konsultacje społeczne, najwięcej uwag dotyczyło ob-
niżenia opłat (protokół na stronie internetowej UM).  

Przedstawiając na sesji projekt uchwały, kie-
rownik Biura ds. Gospodarki Odpadami UM Magda-
lena Sobczak zaprezentowała też wyniki analizy sy-
temu gospodarowania odpadami wprowadzonego 1 
lipca 2013 r. za okres półroczny. Z liczby złożonych 
deklaracji wynika, że 61.520 gospodarstw domowych 
– 150.773 osoby – złożyły deklaracje i w 99 procen-
tach zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów. 
Od 1 lipca do 31 grudnia odbierano 34.015 pojemni-
ków miesięcznie z nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunal-
ne. Pozytywną wiadomością jest to, że miasto Biel-
sko-Biała w zeszłym roku osiągnęło przewidywane 
w ustawie poziomy recyklingu, m.in. dzięki zmianie 
sposobu gromadzenia odpadów komunalnych i jed-
nej z najnowocześniejszych instalacji do ich prze-
twarzania. W sumie zebrano 51.787,3 Mg odpadów 
komunalnych. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych – na razie tylko jednego istnieją-
cego w mieście, ulokowanego na terenie Zakładu Go-
spodarki Odpadami – mieszkańcy dostarczyli 2.127,2 
Mg odpadów, czyli 4,1 proc. całego strumienia odpa-
dów. 1,8 proc. stanowiły odpady wielkogabarytowe. 
Dzięki zbiórce selektywnej udało się wysegregować 
4.680,5 Mg odpadów surowcowych. Z odpadów bu-

dowlanych dostarczanych do ZGO, do recyklingu trafi-
ło 756,3 Mg. Nasza gmina ograniczyła masę odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa-
nych do składowania do 20,99 proc., dzięki czemu już 
w zeszłym roku udało się osiągnąć poziom wskaźnika 
przewidziano dopiero na rok 2020. Trzeba mieć świa-
domość, że gminy, które nie osiągną tych wskaźników, 
będą musiały płacić kary. 

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi Urząd Miejski poprzedził 
działaniami informacyjno-edukacyjnymi. Uprzątnięto 
też teren 43 tzw. dzikich wysypisk, unieszkodliwieniu 
uległo 1.852,38 Mg odpadów.

– Z otrzymanych w 2013 r. wpłat z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyso-
kości 15.278.763 zł sfinansowano wydatki poniesione 
na gospodarowanie odpadami w kwocie 12.285.142 
zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2.993.620 zł 
przeznaczone zostaną na cele inwestycyjne w latach 
następnych, m.in. budowę kolejnych Punktów Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zakup tzw. 
dzwonów do selektywnej zbiórki odpadów – powie-
działa Magdalena Sobczak, zaznaczając, że jeśli nie 
zdąży wejść w życie nowelizacja ustawy o gospodaro-
waniu odpadami, właścicieli nieruchomości czeka po-
nowne składanie deklaracji, a urzędników – ich wpro-
wadzenie do systemu. Składać deklaracje – o czym 
już informowaliśmy – będzie można również drogą 
elektroniczną.                                                                kk

NIŻSZA OPŁATA ZA ODPADY
dokończenie ze str. 1

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

Zgodnie z zapowie-
dzią i po przeprowa-
dzeniu konsultacji spo-
łecznych Rada Miejska 
na mój wniosek przyję-
ła uchwałę o obniżeniu 
opłat za odbiór odpadów komunalnych. Obniżka do-
tyczy wyłącznie osób, które gromadzą odpady selek-
tywnie. Została zachowana metoda naliczania opłaty 
– czyli od gospodarstwa domowego i od liczby osób, 
które stanowią to gospodarstwo. W przypadku jed-
noosobowego gospodarstwa od 1 lipca opłata mie-
sięczna wyniesie 11 zł, podczas gdy obecnie jest to 
13 zł, dwuosobowego – 22 zł, teraz 26 zł i tak dalej. 
Stawki za zbiórkę nieselektywną będą wynosiły dwu-
krotność wysokości opłaty przewidzianej w przypad-
ku segregacji. Dla gospodarstwa jednoosobowego 
będzie to 22 zł, co oznacza podwyżkę o 1 zł. Ponie-
waż aż 99 proc. mieszkańców zadeklarowało, że od-
pady segreguje, zdecydowana większość bielszczan 
odczuje obniżkę opłaty. Chcemy też – tak ustawiając 
stawki – zachęcić resztę mieszkańców do segrega-
cji. Wszystkie osoby, które chciałyby dokładnie prze-
analizować tabele opłat, odsyłam na stronę  www.
um.bielsko.pl – gdzie podane są stawki obecne i te, 
które wejdą w życie 1 lipca tego roku oraz różnice po-
między poszczególnymi kwotami.                          q

Dwa dni wcześniej w Teatrze Za-
głębia w Sosnowcu rozdawano Złote Ma-
ski, czyli teatralne nagrody marszałka 
województwa śląskiego. Bielscy twórcy 
teatru byli nominowani do pięciu nagród: 
aktorzy TP Jadwiga Grygierczyk (za ro-
lę Goplany i Kanclerza w Balladynie) 
i Tomasz Lorek (za rolę Ojca w Białym 
małżeństwie) w kategoriach aktorskich, 

twórcy Snu nocy letniej przygotowane-
go przez Teatr Lalek Banialuka w kate-
goriach scenografia – Eva Farkašová, 
reżyseria – Marián Pecko oraz spektakl 
dla dzieci. Ostatecznie Złotą Maską uho-
norowano Sen nocy letniej jako najlepszy 
spektakl dla młodych widzów przygoto-
wany w 2013 roku na wszystkich scenach 
województwa. 

Od gratulacji dla dyrektor Banialuki 
Lucyny Kozień rozpoczął więc prezydent 
Jacek Krywult honorowanie bielskiego 
środowiska teatralnego. – To nagroda 
dla całej Banialuki. Sen nocy letniej jest 
dowodem, że nasi aktorzy czują się zna-
komicie zarówno w planie lalkowym, jak 
i aktorskim, że z równą biegłością mierzą 
się z repertuarem dziecięcym i dla doro-
słych – podkreślała Lucyna Kozień. 

Potem na scenę TP zaproszonych 
zostało pięć pań: aktorka Banialuki Maria 
Byrska – od 35 lat wykazująca się sce-
nicznym temperamentem i szeroką gamą 
aktorskich możliwości; aktorka TP Marta 
Gzowska-Sawicka – której role i projekty 
muzyczne zapadają w pamięć wielu wi-
dzów; Anna Maśka – prowadząca teatr 
Manufaktura, który działa w Domu Kul-

tury w Kamienicy i zdobywa ważne na-
grody za swoje spektakle; szefowa Biura 
Organizacji Widowni TP Beata Król – za 
komunikatywność współtworzącą suk-
cesy frekwencyjne teatru; krawcowa Ba-
nialuki Halina Piprek – bo szyjąc piękne 
i skomplikowane kostiumy wykazuje się 
wyczuciem wymogów sceny. Nagrody – 
dyplomy gratulacyjne, kwiaty i finansowy 
załącznik wręczał prezydent Jacek Kry-
wult, który skonstatował, że w gronie lau-
reatów nie ma tym razem ani jednego pa-
na. – Co z tym parytetem w naszym mie-
ście? – dopytywał prezydent.

Swoją książkę pt. Z notatek po ciem- 
ku. Teatry w Bielsku-Białej po 1989 roku 
zaprezentowała teatrolożka i dziennikar-
ka Magdalena Legendź. Książka składa 
się z recenzji spektakli, tekstów publicy-
stycznych i rozmów z ludźmi teatru, któ-
re autorka przeprowadziła w ciągu 25 lat 
wolności. Wolności, którą – jak zauważy-
ła – ogłosiła w 1989 roku aktorka (Joanna 
Szczepkowska – przyp. red).

– 25 lat to nic wobec historii euro-
pejskiego teatru, niewiele wobec historii 
naszego miasta, a jednak to był ważny 
okres. Powstały wtedy ważne przedsta-
wienia. Ta książka stanowi trwały ślad te-
go czasu – mówiła Magdalena Legendź, 

która przyznała, że nie wyobraża sobie, 
jak można nie chodzić do teatru…

Tradycyjnym elementem Dnia Te-
atru są podsumowania. Dane liczbowe 
za 2013 rok pokazują, że premier w biel-
skich teatrach jest mniej niż jeszcze kil-
ka lat temu. Wiąże się to z kryzysem fi-
nansów publicznych. W Teatrze Polskim 
przygotowano więc sześć premier, w Ba-
nialuce – trzy. Przedstawień odbyło się  
w sumie 651 – 259 w TP i 392 w Bania-
luce, obejrzało je 135,5 tysiąca widzów 
– Banialukę odwiedziło łącznie 72 tys. 
osób, a Teatr Polski – 63,5 tys. Jednak 
produkcje bielskich teatrów, choć nielicz-
ne, znajdują uznanie na ogólnopolskich  
i zagranicznych festiwalach i przeglą-
dach, w których często i chętnie uczest-
niczą. Prezydent J. Krywult przypomniał 
nagradzane spektakle – Zbrodnię, zre-
alizowaną w TP przez Ewelinę Marciniak 
oraz Złoty klucz, który wyreżyserował  
w Banialuce Janusz Ryl-Krystianowski.

Na koniec goście teatralnych uro-
czystości zostali uraczeni Latającym Cyr-
kiem Monty Pythona w wykonaniu panów 
Kuby Abrahamowicza, Tomasza Lorka, 
Sławomira Miski, Adama Myrczka i Rafa-
ła Sawickiego. Kto został na tym przed-
stawieniu, nie żałował.                             mt

JAK MOŻNA NIE CHODZIĆ DO TEATRU?!
dokończenie ze str. 1

Magdalena Legendź ze swoją książką
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Obowiązek sporządzenia obu dokumentów – 
programu i raportu wynika z ustawy Prawo ochro-
ny środowiska. Muszą być sporządzone stosownie 
do wytycznych Ministerstwa Środowiska. Programy 
ochrony środowiska opracowywane są na okres czte-
rech lat z perspektywą na następne cztery lata. Tym 
razem w ramach opracowywania raportu z realizacji 
zadań określonych w Aktualizacji programu ochro-
ny środowiska do 2012 z perspektywa do roku 2016 
przeprowadzona została ankieta wśród mieszkańców 
Bielska-Białej.

– Ankiet – które były dostępne w Biurze Obsługi 
Interesanta UM, Książnicy Beskidzkiej i radach osie-
dli – wypełniono 159. Ankietowani ocenili, że stan 
środowiska jest średni, aż 84 proc. odpowiedziało, 
że w mieście mamy za mało ścieżek rowerowych. 
Te ankiety zostały przez nas przeanalizowane i wyko-
rzystane wraz z danymi z raportu przy opracowaniu 
aktualizacji programu. Mieszkańcy w ankietach zwró-
cili uwagę na zagrożenia; były to przede wszystkim 
zagrożenia zanieczyszczenia powietrza spowodowa-
ne spalaniem śmieci w paleniskach domowych. Uzna-

li, że system gospodarki odpadami powinien być do-
skonalony, powinny powstać ścieżki rowerowe, a edu-
kację ekologiczną należy rozszerzyć – referowała 
podczas sesji Jolanta Dalman z firmy Lemtech z Kra-
kowa, która opracowała oba obszerne dokumenty. 

Aktualizacja programu rozpoczyna się od anali-
zy stanu obecnego, a problemy zostały pogrupowa-
ne w takich działach, jak ochrona powietrza atmos-
ferycznego, ochrona zasobów wodnych, tereny po-
przemysłowe, ochrona przed hałasem, ochrona przy-
rody i krajobrazu, ochrona przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych, zapobieganie powstawaniu 
poważnych awarii przemysłowych, zasoby wodne, 
ochrona gleb i ziemi, kształtowanie postaw ekologicz-
nych. W każdym z działów wskazano priorytety ekolo-
giczne, cele i kierunki działania. Plan wyznacza zada-
nia, odpowiedzialnych za nie i przewiduje monitoring 
działań, w dokumencie jest też zawarta analiza me-
chanizmów finansowania realizacji programu. 

Zainteresowanych szczegółami obu opracowań 
odsyłamy na stronę internetową Urzędu Miejskiego 
www.um.bielsko.pl.                                                           kk

PROGRAM OCHRONY  
ŚRODOWISKA NA DALSZE LATA

RM UCHWALIŁA
25 marca odbyła się XL sesja Rady Miejskiej, 

podczas której podjęto uchwały w sprawie:  
sprawozdania prezydenta miasta z działalności w IV 

kwartale 2013 roku według stanu na 31 grudnia 
2013 roku;

sprawozdania prezydenta Bielska-Białej z 24 lutego 
2014 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej za II pół-
rocze 2013 r. (według stanu na 31 grudnia 2013 r.);

zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Bielska-Bia-
łej na 2014 rok;

zmiany uchwały nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej 
z 20 grudnia 2013 r. Wieloletniej prognozy finanso-
wej miasta Bielska-Białej;

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowa-
nie planowanego deficytu budżetu miasta Bielska-
-Białej w 2014 roku oraz spłatę zobowiązań z ty-
tułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;

przyjęcia informacji komendanta miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochro-
ny przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożaro-
wych Bielska-Białej w 2013 roku;

przyjęcia sprawozdania z działalności komendanta miej-
skiego policji w Bielsku-Białej za 2013 rok oraz in-
formacji Komendanta Miejskiego Policji o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w Bielsku-
-Białej w 2013 roku;

przyjęcia informacji Stan środowiska w województwie 
śląskim w 2012 roku, opracowanej przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kato-
wicach.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 
na dzień 25 maja 2014 roku;

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej 
w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej; 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
zmiany uchwały nr XL/1266/2005 Rady Miejskiej z 15 

lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków 
za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, 
pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamo-
dzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe;

przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 2013 roku;

przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy za-
stępczej w 2013 roku;

określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, fi-
nansowanych ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 
2014;

wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia ba-
dania rocznego sprawozdania finansowego Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej za okres od 1 stycznia 
2013 roku do 31 grudnia 2013 roku;

wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące-
go dla Dorosłych z Bielskiego Centrum Kształce-
nia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej;

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Bielsku-Białej; 

ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkol-
nego w przedszkolach prowadzonych przez gminę;

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Bielska-Białej na 2014 r.;

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowią-
cej własność gminy Bielsko-Biała położonej przy 
ul. Ogrodowej w drodze przetargu;

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 
22 położonego w budynku przy ul. Jesionowej 17 
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku 
i urządzeń oraz w prawie własności gruntu w dro-
dze przetargu;

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność gminy, położonej 
przy ul. Grondysa w drodze przetargu;

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w obrębie Hałcnów, w rejonie ulic Zagrody 
i Jakuba Jasińskiego;

rozpatrzenia skargi z 10 stycznia 2014 r. na działalność 
prezydenta Bielska-Białej.

oprac. kk

108 projektów mamy do wyboru  
w głosowaniu nad budżetem obywatelskim 
Bielska-Białej 2014. Są to projekty, które 
uzyskały rekomendację zespołu ds. 
weryfikacji projektów.  
Już od 7 kwietnia do 11 kwietnia odbędzie 
się głosowanie, w którym wyłonimy 
zwycięskie projekty. Przypomnijmy, 
że na ich realizację miasto  
w tym roku przeznacza 2 mln zł. 

24 marca odbyło się ostatnie z kilku posiedzeń Ze-
społu do spraw weryfikacji projektów złożonych w ra-
mach budżetu obywatelskiego. Zespół – składający się 
z radnych reprezentantów wszystkich klubów politycz-
nych, przedstawicieli rad osiedli i pracowników Urzędu 
Miejskiego – podejmując ustalenia, posiłkował się opi-
niami właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego i miej-
skich jednostek organizacyjnych. W sytuacjach wątpli-
wych zespół występował o dodatkowe informacje i wy-
jaśnienia do wydziałów i jednostek. W przypadkach wy-
magających wyjaśnień i uzgodnień, członkowie zespołu 
przeprowadzili rozmowy z kilkunastoma wnioskodawca-
mi. Rozmowy dotyczyły najczęściej zakresu i miejsca re-
alizacji planowanego przedsięwzięcia lub tych przypad-
ków, gdy zgłoszone projekty wpisywały się w zadania, 
które miasto zamierza realizować ze środków zewnętrz-
nych, w szczególności środków unijnych.

OD 7 DO 11 KWIETNIA WYBIERAMY PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rada Miejska podczas sesji 25 lutego podjęła dwie uchwały w sprawie ochrony środowiska 
– uchwaliła Aktualizację programu ochrony środowiska miasta Bielska-Białej do roku 2016 
z perspektywą na lata 2017-20, a także przyjęła raport z realizacji zadań znajdujących się  
w programie obejmującym poprzednie cztery lata. 
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OD 7 DO 11 KWIETNIA WYBIERAMY PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Na 171 projektów złożonych przez mieszkańców 

Bielska-Białej rekomendację uzyskało aż 108, które zo-
stały ocenione przez zespół do spraw weryfikacji pro-
jektów jako możliwe do realizacji lub częściowo możliwe 
do realizacji. Na stronie internetowej poświęconej budże-
towi obywatelskiemu – www.obywatelskibb.pl w zakład-
ce Projekty – zamieszczona została tabela z listą projek-
tów oraz odpowiednią rekomendacją. Klikając w wybra-
ną kategorię (projekty są podzielone tematycznie) i na-
stępnie w tytuł projektu, można dowiedzieć się, kto jest 
jego autorem, zapoznać się z krótkim opisem oraz kosz-
tem szacunkowym danego przedsięwzięcia. 

108 projektów to liczba spora, dlatego warto jak 
najszybciej zapoznać się z ich listą, by wybrać fawory-
tów, których wskażemy w bliskim już głosowaniu. Naj-
więcej – aż 40 projektów – dotyczy rozbudowy infra-
struktury miejskiej, w tym przebudowy dróg, chodników 
lub oświetlenia, ale także np. stworzenia psiego parku, 
gdzie można wyprowadzić swobodnie czworonogi bez 
zagrożenia dla przechodniów. 29 projektów zakłada mo-
dernizację i rozbudowę obiektów sportowych oraz tras 
spacerowych. 16 projektów dotyczy edukacji, 12 – kultu-
ry i sztuki, 7 – zdrowia i 4 – ekologii. 

Głosowanie nad projektami będzie bardzo waż-
nym momentem dla Budżetu Obywatelskiego Bielska-
-Białej. Rozpocznie się 7 kwietnia od. godz. 00.00 i po-
trwa do 11 kwietnia do godz. 24.00. Będzie ono moż-
liwe zarówno korespondencyjnie, jak i bezpośrednio – 

w wyznaczonych punktach, albo drogą elektroniczną, za 
pomocą specjalnego interfejsu na stronie internetowej 
www.obywatelskibb. 

Głosowanie on-line będzie z pewnością najłatwiej-
sze i najszybsze. W dniu głosowania na stronie www.
obywatelskibb.pl pojawi się nowa zakładka Głosowa-
nie – w tym miejscu mieszkańcy za pomocą specjalnie 
przygotowanego interfejsu będą przyznawać punkty wy-
branym przez siebie projektom. Każdy głosujący otrzy-
ma do dyspozycji 10 punktów, które może przeznaczyć 
na jeden projekt lub podzielić te punkty pomiędzy dwa 
lub więcej projektów, które uzna za najlepsze. Głosują-
cy będzie musiał podać swoje imię, nazwisko, adres za-
mieszkania, pesel; na jego adres mailowy zostanie wy-
słany link z prośbą o potwierdzenie głosowania. Z jedne-
go adresu mailowego będzie mogło skorzystać więcej 
osób, ale każda musi podać swoje dane osobowe  

Drugim sposobem głosowania będzie droga ko-
respondencyjna. Ze strony internetowej będzie można 
wydrukować (od 7 kwietnia) listę projektów (4 strony A4) 
i obok wybranego lub wybranych projektów wpisać licz-
bę punktów, pamiętając, że suma nie może przekraczać 
10 punktów. W głosowaniu on-line system sam spraw-
dzi, czy dobrze zsumowaliśmy punkty, w wersji papie-
rowej musimy zadbać o to sami, inaczej głos będzie nie-
ważny. Można natomiast przyznać mniej niż 10 punktów. 
Wypełniony formularz trzeba wysłać pocztą, przy czym 
o ważności głosu zdecyduje data stempla pocztowego, 

jednak data wpływu listu do UM nie może być później-
sza niż 15 kwietnia. Każdy formularz będzie zaopatrzony 
w dokładną instrukcję głosowania. 

Głosować będzie też można bezpośrednio w punk-
tach głosowania, których adresy i godziny funkcjonowa-
nia podajemy poniżej. Karty do głosowania będą dostęp-
ne w punktach głosowania otwartych w godzinach poda-
nych niżej, w dniach głosowania będzie je można rów-
nież wydrukować ze strony internetowej budżetu obywa-
telskiego.

Należy pamiętać o tym, że każdy uprawniony 
mieszkaniec Bielska-Białej będzie mógł głosować tylko 
jeden raz. Jeżeli mieszkaniec odda głos więcej niż je-
den raz lub zagłosuje na różne dostępne sposoby – tj. 
bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie, wów-
czas wszystkie oddane przez niego głosy uznane zo-
staną w całości za nieważne. Nieważne będą również 
w całości głosy, w których dana osoba przydzieli wybra-
nym przez siebie projektom więcej niż 10 punktów łącz-
nie. Pamiętać również należy, że przyznać można tylko 
pełny punkt/punkty (nieważne zatem będzie przydziele-
nie przez głosującego mieszkańca dla wybranego pro-
jektu np. 5,5 pkt. lub 1,25 pkt. itp.) 

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej 
wiadomości. Ponieważ budżet obywatelski na rok 2014 
wynosi 2 mln zł; projekty, które zdobędą najwięcej pun-
ków i zmieszczą się w tej puli środków finansowych, zo-
staną przyjęte do realizacji.                                               kk

Lokalizacja        Adres (siedziba Rady Osiedla)    Godziny funkcjonowania

1. Beskidzkie    ul. Sternicza 8a (obok sp nr 36)  od 16.00 do 18.00
2. Biała Krakowska    ul. Krakowska 23           od 16.00 do 18.00
3. Biała Północ    ul. Anieli Krzywoń 17   od 16.00 do 18.00
4. Bielsko Południe    ul. Reymonta 5 (Przychodnia Rej. nr 15) od 16.00 do 18.00
5. Dolne Przedmieście   ul. Słowackiego 27 b   od 16.00 do 18.00
6. Grunwaldzkie    ul. Żywiecka 54   od 16.00 do 18.00
7. Hałcnów ul.     ul. Wyzwolenia 293   od 16.00 do 18.00
8. Kamienica    ul. Karpacka 119   od 16.00 do 18.00
9. Karpackie    ul. Matusiaka 1   od 16.00 do 18.00
10. Komorowice Krakowskie   ul. Olimpijska 16   od 16.00 do 18.00
11. Komorowice Śląskie   ul. Katowicka 65   od 16.00 do 18.00
12. Kopernika    ul. Jesionowa 13   od 16.00 do 18.00
13. Leszczyny    ul. Straconki 25 (Gimnazjum nr 1)  od 16.00 do 18.00
14. Lipnik     ul. Podgórna 29   od 16.00 do 18.00
15. Mikuszowice Krakowskie   ul. Żywiecka 302   od 16.00 do 18.00
16. Piastowskie    ul. Sobieskiego 92 (LOK)  od 16.00 do 18.00
17. Polskich Skrzydeł    ul. Ikara 2    od 16.00 do 18.00
18. Słoneczne    ul. Braci Gierymskich 5  od 16.00 do 18.00
19. Stare Bielsko    ul. Sobieskiego 307A   od 16.00 do 18.00
20. Straconka    ul. Górska 94                od 16.00 do 18.00
21. Wapienica    ul. Cieszyńska 388   od 16.00 do 18.00
22. Wojska Polskiego    ul. Stawowa 29   od 16.00 do 18.00
23. Złote Łany    ul. Jutrzenki 13 (ZSO im. A. Asnyka) od 16.00 do 18.00
24. Urząd Miejski, Wydział Spraw Obywatelskich     
      Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości  plac Opatrzności Bożej 18  zgodnie z dniami i godzinami pracy Inkubatora
25. Urząd Miejski w Bielsku-Białej  plac Ratuszowy 1   zgodnie z dniami i godzinami pracy Urzędu
26. Urząd Miejski w Bielsku-Białej  plac Ratuszowy 6   zgodnie z dniami i godzinami pracy Urzędu

PUNKTY GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
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Obrady V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej od-
były się 11 marca w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości. 
W trakcie obrad głos zajęli zaproszeni goście, którzy przybliżyli te-
matykę związaną z aktywnością młodzieży stanowiącą siłę napędo-
wą społeczności lokalnej. 

Magdalena Chodyniecka, zastępca naczelnika Wydziału Spraw 
Obywatelskich, omówiła formy aktywności młodzieży w społeczno-
ści lokalnej w tym m.in. zasady tworzenia i funkcjonowania organi-
zacji pozarządowych, wolontariatu oraz funduszy europejskich skie-
rowanych do młodzieży. Szczególną uwagę poświęciła omówieniu 
programu Erasmus+. 

Natomiast Tomasz Szlaga z Wydziału Spraw Obywatelskich 
przedstawił zasady współpracy UM w Bielsku-Białej z organizacja-
mi pozarządowymi. Bielska młodzież miała okazję dowiedzieć się 
o działaniach finansowych i pozafinansowych UM skierowanych 
do sektora ekonomii społecznej oraz zasadach przydzielania dotacji. 

Jako ostatnia wystąpiła Sylwia Matysiak – doradca kluczowy 
w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości – która przybliżyła 
ideę funkcjonowania projektu współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Inku-
bator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego oraz 
przedstawiła ofertę wsparcia. Korzystając z obecności młodzieży 
będącej u progu kariery zawodowej, zaprezentowała także zasady 
tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej jako przedsiębior-
stwa społecznego. 

Kolejna sesja MRM odbędzie się 14 kwietnia o godz. 10.00  
w Ratuszu.                                                                                  opr. JacK 

Podczas marcowej sesji Rada Miejska przyjęła sprawozdanie Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w roku 2013.

STRAŻACY PODSUMOWALI ROK

Skrótową wersję tego obszernego opra-
cowania przedstawił radnym zastępca komen-
danta miejskiego brygadier Krzysztof Gry-
giel, zaczynając od przypomnienia, że dzięki 
wsparciu miasta w zeszłym roku udało się za-
kupić dwa pojazdy dla PSP. Jeden pojazd trafił 
do Wapienicy, a drugi do Czechowic-Dziedzic, 
do nowego, otwartego w lutym 2013 r. poste-
runku, w którym dyżuruje 6 strażaków i są te-
raz dwa samochody. Istnienie tego posterunku 
sprawia, że z głównej komendy jest mniej wy-
jazdów na północ powiatu bielskiego. 

Choć w sumie, w całym minionym roku, 
miało miejsce 2951 zdarzeń, o 177 więcej niż 
w roku 2012, to w samym Bielsku-Białej licz-
ba zdarzeń był mniejsza o 71 i wyniosła 1411. 
Wśród nich było 927 miejscowych zagrożeń, 344 
pożary i 140 fałszywych alarmów (6 złośliwych, 
62 w dobrej wierze, 72 z instalacji wykrywczych. 
W akcjach na terenie miasta brały udział 2064 
zastępy z 9732 ratownikami, z czego prawie 70 
proc. byli to strażacy zawodowi z 51 jednostek, 
ale udział ochotniczych jednostek straży pożar-
nej też jest spory. Od listopada 2013 r. funkcjonu-
je wojewódzkie centrum powiadamiania ratunko-
wego obsługujące nr tel. 112. 

Obserwując statystyki z ostatnich lat wi-
dać, że liczba zdarzeń, które wymagają inter-
wencji straży pożarnej, rośnie, przy czym ma-
leje liczba samych pożarów. Najbardziej rośnie 
liczba zdarzeń drogowych – wypadków, kolizji, 
w trakcie których pomoc strażaków jest nie-
zbędna nie tylko do ratowania życia i mienia, 
ale i udrożnienia ruchu. Duży wpływ na liczbę 
zdarzeń mają też anomalie pogodowe. W ze-

szłym roku na szczęście nie były szczególnie 
dotkliwe, a czerwcowe opady i grudniowe wi-
chury najwięcej pracy przysporzyły poza mia-
stem. 

Na terenie Bielska-Białej 8 osób poniosło 
śmierć, 108 doznało obrażeń ciała. Tylko jedna 
osoba zginęła w pożarze. Ponad 40 proc. (150) 
pożarów powstało w wyniku nieostrożności 
osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem, 
ponad 13 proc. (46 zdarzeń) w wyniku wad 
i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzew-
czych, ponad 6 proc. (21 zdarzeń) – w wyniku 
wad środków transportu, 3,2 proc. (11 zdarzeń) 
to umyślne podpalenia. Co do 57 zdarzeń 
przyczyn pożaru nie ustalono. Straty spowo-
dowane pożarami wyceniono na 2.136,8 tys. 
zł, a wartość uratowanego mienia na 13.290 
tys. zł. Miejscowe zagrożenia przyniosły stra-
tę 97,9 tys. zł. 

Strażacy, zarówno PSP jak i OSP, syste-
matycznie się szkolili i podnosili swoje kwalifi-
kacje, członkowie jednostek OSP wzięli udział 
w 11 gminnych zawodach sportowo-pożarni-
czych. Obecnie 28 jednostek OSP jest włączo-
nych do krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego, jako ostania 20 maja włączona została 
OSP z Buczkowic. 

Do zadań straży pożarnej należy też kon-
trolowanie stanu ochrony przeciwpożarowej 
i takich kontroli w roku 2013 przeprowadzono 
73. Wykonano też 47 odbiorów technicznych.

W tym roku, w czerwcu, bielska straż po-
żarna będzie obchodzić 150-lecie swego ist-
nienia. Już dziś przygotowuje się do tych ob-
chodów.                                                            kk

MŁODZI OBRADUJĄ  

27 marca, w sam Dzień Teatru, 
przedstawiciele bielskiego oddziału Związ-
ku Artystów Scen Polskich Małgorzata Ko-
złowska i Aleksander Pestyk w towarzy-
stwie naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejskiego Jerzego Pieszki poje-
chali na cmentarz komunalny w Kamienicy, 
odwiedzić symboliczny grób kilkorga zmar-
łych przed laty bielskich aktorów. 

 – Ich groby, zresztą nie tylko na tym 
cmentarzu, były zagrożone likwidacją, nie 
było komu o nie dbać – tłumaczy Małgo-
rzata Kozłowska. – Pomysł stworzenia 
wspólnej tablicy z ich nazwiskami podsu-
nęli mi koledzy ze Śląska. Oni taką wspól-
ną tablicę wmurowali w kaplicy cmentarnej. 
Ja wymyśliłam, żeby naszą tablicę umie-
ścić na grobie aktora Roberta Mrongowiu-
sa, właśnie na cmentarzu komunalnym. 
Ten grób też miał być likwidowany, ale był 

w niezłym stanie – dodaje przedstawiciel-
ka ZASP. 

Urząd Miejski sfinansował projekt, te-
atr pilotował przedsięwzięcie i tablica po-
wstała. Są na niej wypisane nazwiska Ma-
rii Zarembianki, Genowefy Gonciarz, Na-
talii Wojtas, Adama Wawrzyńca Rokos-
sowskiego i Ireny Bielenin-Rokossowskiej. 
Na dole podpisy fundatorów: ZASP-u i UM. 

Znicz zmarłym kolegom przedstawi-
ciele ZASP zapalili, ustawiając go na spe-
cjalnej podkładce z wizerunkiem fasady bu-
dynku Teatru Polskiego. – Zawsze tak ro-
bimy, kiedy we Wszystkich Świętych od-
wiedzamy groby kolegów. Dla rodzin to jest 
ważne, że teatr o pamięta o ich bliskich – 
mówi M. Kozłowska. 

Aktorskie groby znajdują się na ośmiu 
bielskich cmentarzach, w tym na dwóch 
ewangelickich i na żydowskim.                  mt

PAMIĘTAJĄ O KOLEGACH Z TEATRU

Aleksander Pestyk, Małgorzata Kozłowska i Jerzy Pieszka
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Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia wice-
premier Elżbiety Bieńkowskiej, która nakreśliła strategię 
i główne kryteria, jakimi kierują się instytucje przyznają-
ce dofinansowanie.

– Naszą wspólną cechą, jest to, że bardzo szybko 
zapominamy, jak było i jak wiele zostało zrobione, a wi-
dząc ogrom zadań, jakie jeszcze przed nami, nie potra-
fimy się cieszyć z dotychczasowych dokonań. Brak nam 
poczucia sukcesu, którego jesteśmy światkami, gdyż 
ciągle patrzymy na to, co jeszcze jest do wykonania – 
powiedziała Elżbieta Bieńkowska. 

Mówiąc o środkach unijnych, wicepremier podkre-
śliła, że to jest ostatni tak dobry dla Polski budżet UE, 
gdyż wszystko wskazuje na to, że w okolicach 2017 roku 
nasz kraj uzyska 75 proc. PKB, jaki mają tzw. stare kraje 
Unii Europejskiej i wtedy nie otrzymamy takiego wspar-
cia, jak obecnie. Tym bardziej, że już w tym budżecie nie 
ma pieniędzy na przejadanie, są natomiast środki na in-
nowacje i rozwój. Liczyć się będą więc te projekty, któ-
re opierać się będą na współpracy prywatnego biznesu 
i wyższych uczelni. Oceniający będą szczególnie zwra-
cać uwagę na to, aby proponowane rozwiązania były nie 
tylko potrzebne, by w przyszłości nie generowały kosz-
tów, ale zyski. Do tej pory zdarzało się, że na przykład 
samorządy czy też szpitale fundowały sobie drogie i nie-
rentowne inwestycje, które generują koszty stałe. Ko-
misje oceniające baczną uwagę zwracać będą również 
na aspekty środowiskowe i poszanowania energii.

Wicepremier podpowiadała, w których progra-
mach znaleźć środki na rewitalizację obszarów miej-
skich czy na realizację zadań związanych z energetyką 
i transportem. Zapowiedziała również zielone światło dla 
powstawania sal koncertowych przy szkołach muzycz-
nych i wsparcie odnowy zabytków, szczególnie tych, któ-
re mają duże znaczenie pod względem turystycznym. 

W drugiej części spotkania zebrani zadawali py-
tania. Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult zwró-

WICEPREMIER BIEŃKOWSKA O PIENIĄDZACH Z UNII
Wicepremier Elżbieta Bieńkowska gościła 24 marca w Bielsku-Białej. Zastępca prezesa Rady Ministrów spotkała się w bielskim Ratuszu 
z samorządowcami i przedsiębiorcami powiatu bielskiego oraz pszczyńskiego. Głównym tematem spotkania było pozyskiwanie środków 
z nowego rozdania funduszy europejskich w sytuacji, gdy zmieniły się zasady i priorytety pozyskiwania środków unijnych przez samorządy 
oraz przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

cił uwagę na to, że zastosowany przy podziale środ-
ków unijnych parytet ludnościowy premiuje subregion 
centralny województwa śląskiego – jako najludniejszy 
– krzywdząc pozostałe subregiony. Trudno też mówić 
o wyrównywaniu szans, kiedy w Katowicach buduowa-
na jest czwarta sala koncertowa, a w innych częściach 
województwa śląskiego nie buduje się ani jednej; w sy-
tuacji, gdy brakuje środków na zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb tych subregionów. Jako przykład pre-
zydent J. Krywult podał brak odpowiedniego wsparcia 
finansowego dla jedynego w naszym regionie szpita-
la onkologicznego, któremu bez modernizacji grozi za-
mknięcie; przy jednoczesnym tworzeniu dwóch nowych 
ośrodków onkologicznych na Górnym Śląsku, co budzi 
zdziwienie. Tym bardziej, że aglomeracja centralna ma 
już dzisiaj obłożenie łóżkowe na poziomie wskazań Unii 
Europejskiej. Kończąc swoje wystąpienie w imieniu sa-
morządowców subregionu południowego województwa 
śląskiego, prezydent Bielska-Białej zwrócił się do wice-
premier E. Bieńkowskiej o zmianę współczynników do-
puszczalnego zadłużenia gmin, które powodują, że na-
wet te miasta, które mają zdolność kredytową, nie będą 
mogły skorzystać z pojawiających się środków unijnych, 
ponieważ nie będą miały tzw. wkładu własnego. 

Uczestnicy spotkania pytali o budowę dróg S69 
i S1 oraz o modernizację dróg lokalnych. Zadawali py-
tania związane z projektami dla prywatnych firm, usuwa-
niem szkód powodziowych, funkcjonowaniem lokalnych 
grup rybackich i budową kanalizacji w gminach.

W odpowiedzi wicepremier Bieńkowska zapo-
wiedziała, że za dziewięć miesięcy od podpisania  
umowy z nowym wykonawcą pojedziemy drogą S69 
do Żywca. Odcinek S1 z Bielska-Białej do Mysłowic – 
zaplanowany jako dwujezdniowa trasa o parametrach 
drogi ekspresowej – ma pojawić się do realizacji w okoli-
cach roku 2017 po przygotowaniu dokumentacji uzgod-
nionego w końcu przebiegu tej trasy. Prywatnych przed-
siębiorców informowała, że środki na przedsięwzięcia 
łatwiej będzie pozyskać wspólnie z wyższymi uczelnia-
mi. Podkreśliła również, że będą bardzo ostre kryteria 
ich przyznawania oraz kontrolowania. Nowością jest to, 
że teraz, gdy Komisja Europejska odkryje jakąś niepra-
widłowość, nie tylko nam to wytknie, ale również zabie-
rze przyznane środki do budżetu całej wspólnoty. Do tej 
pory były one jedyne zdejmowane z wadliwego projektu, 
ale pozostawały w gestii naszego kraju. Mówiąc o szko-
dach powodziowych i lokalnych drogach, wicepremier 
podkreślała, że racją stanu jest przyjęcie nowego prawa 
wodnego, które warunkuje powstanie wielu inwestycji. 
Przy budowaniu kanalizacji i wodociągów radziła spraw-
dzić koszty, czy w każdym miejscu budowanie jest uza-
sadnione ekonomicznie, często bowiem lokalnie przydo-
mowe oczyszczalnie są bardziej uzasadnione niż nitki 
kanalizacyjne. 

Spotkanie w bielskim Ratuszu zorganizowali 
wspólnie poseł PO Sławomir Kowalski i przewodniczą-
cy zarządu powiatowego PO Jarosław Klimaszewski. 
Mimo że trwało ono niemal 2,5 godziny, to nie wyczer-
pano wszystkich tematów interesujących uczestników 
spotkania. 

Jacek Kachel 

Pytania samorządowców, z mikrofonem burmistrz Strumienia Anna Grygierek Wicepremier Elżbieta Bieńkowska w sali sesyjnej Ratusza
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W tej licznej grupie było 25 przedstawicieli sportów 
walki, 6 – futsalu, 4 – tenisa ziemnego oraz po dwóch 
zawodników reprezentujących takie dyscypliny, jak siat-
kówka, lekkoatletyka, lotnictwo, saneczkarstwo i wyścigi 
psich zaprzęgów. Grono to uzupełniali zawodnicy kon-
kurujący w narciarstwie alpejskim, gimnastyce artystycz-
nej, radioorientacji sportowej oraz sportach motorowych. 
Te dyscypliny miały wśród stypendystów po jednym swo-
im przedstawicielu.

 – Nasze miasto sprzyja rozwojowi sportu i kultury 
fizycznej. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na zadania 
z tego zakresu blisko 57 mln złotych, co stanowi aż 7,8 
proc. wydatków miasta ogółem. Myślę, że mało jest 
w Polsce samorządów, które mogłyby się z nami rów-
nać pod tym względem. Warto dodać, że z ogólnej kwo-
ty przeznaczonej na cele sportowe ponad 36 mln złotych 
wydatkowaliśmy na rozwój bazy rekreacyjno-sportowej. 
A wszystko po to, by bielscy sportowcy mieli jak naj-
lepsze warunki do treningu i rozwoju. Cieszy więc fakt, 
że zawodnicy dobrze wykorzystują pozytywną atmosfe-
rę dla sportu, jaka panuje w Bielsku-Białej. Najlepszym 
dowodem na to jest liczba stypendystów, którzy każdego 
roku otrzymują wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego. 
Warto podkreślić, że wśród tegorocznych stypendystów 
znalazło się aż dziewięciu niepełnosprawnych sportow-
ców, reprezentujących Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-
-Rehabilitacyjne Start – mówił prezydent Bielska-Białej 
Jacek Krywult. – Poza stypendiami przyznane zostaną 
dziś również nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia 
sportowe w 2013 roku. Nagrody te trafią do rąk pięciu 
zdolnych i utytułowanych zawodników. Zarówno stypen-
dia, jak i nagrody, to przede wszystkim wyraz uznania 
dla bielskich sportowców, ale również wymierna pomoc, 

WSPOMAGANIE NAJZDOLNIEJSZYCH SPORTOWCÓW
58 sportowców bielskich klubów otrzymało 
21 marca w sali sesyjnej bielskiego Ratusza 
stypendia przyznawane przez prezydenta  
Bielska-Białej za wyniki uzyskane  
w 2013 roku na imprezach rangi krajowej  
i międzynarodowej. 

która ma zawodników jeszcze mocniej wiązać z klubami 
i miastem, a w wielu przypadkach także ułatwić godze-
nie nauki z uprawieniem sportu. Wszak większość sty-
pendystów to jeszcze uczniowie. Na zakończenie pra-
gnę wszystkim zebranym tu dzisiaj zawodnikom życzyć 
wielu jeszcze osiągnięć sportowych, wytrwałości na ob-
ranej drodze, realizacji wszystkich planów i zamierzeń 
oraz wszelkiej pomyślności – dodał prezydent. 

Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2013 roku 
przyznane zostały pięciorgu sportowcom: – Tomaszowi 
Hamerlakowi za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw 
Świata w maratonie na wózkach oraz złotych medali Mi-
strzostw Polski w wyścigach na wózkach na dystansie 
100, 200 i 400 metrów; – Sebastianowi Kawie za zdo-
bycie złotego medalu w Szybowcowych Mistrzostwach 
Świata w klasie Standard, złotego medalu Szybowco-
wych Mistrzostwach Europy w klasie 18-metrowej oraz 
złotego medalu Szybowcowych Mistrzostwach Europy 

w klasie Standard; – Mai Rasińskiej za zdobycie brązo-
wego medalu Mistrzostw Polski Seniorek w judo; – Mar-
cie Waliczek za zdobycie złotego medalu Mistrzostw 
Świata Seniorek w kick-boxingu; – Patrykowi Wawrzycz-
kowi za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski 
Seniorów w judo.

 – Dziękujemy za pamięć i pomoc jaką uzyskuje-
my od miasta. Wielu z nas dzięki temu wsparciu może 
uprawiać sport. Mamy też nadzieję, że swoją postawą 
przyczyniamy się do budowania pozytywnego wizerun-
ku miasta. Ostatnio udało się mi sprawić, że flaga Biel-
ska-Białej załopotała nad Himalajami – mówił szybownik 
Sebastian Kawa.  

Sportowe stypendia miasta Bielska Białej najlep-
szym zawodnikom – reprezentującym kluby sportowe 
działające w stolicy Podbeskidzia – przyznano już po raz 
jedenasty. 

Jacek Kachel

Jeżeli jesteś uzdolniony plastycz-
nie, lubisz bawić się fotografią, grafiką 
komputerową, warsztatową, kolażem 
i tym podobnymi technikami plastycznymi 
– to powinieneś zainteresować się II edy-
cją konkursu plastycznego zorganizowa-
ną przez Domu Kultury w Olszówce pt. 
Pocztówka z Bielska-Białej. 

Głównym celem konkursu  jest za-
interesowanie, szczególnie dzieci i mło-
dzieży, technikami plastycznymi oraz da-
nie im szansy na wyrażenie siebie po-
przez działania artystyczne. Jednocze-
śnie przeprowadzenie konkursu przyczy-
ni się do promocji miasta i dostrzeżenia 

jego walorów przyrodniczych, architekto-
nicznych, kulturowych.

Najlepsze prace konkursowe zosta-
ną udostępnienie szerokiemu gronu od-
biorców, poprzez zaprezentowanie ich 
na banerach w przestrzeni miejskiej Cy-
gańskiego Lasu w dniach 30 maja – 30 
czerwca tego roku. 

Prace można zgłaszać do 9 maja, 
szczegółowe informacje i regulamin znaj-
dują się na stronie www.mdk.beskidy.pl. 

Adres: Dom Kultury w Olszówce, ul. 
Olszówka 20d, Bielsko-Biała 43-309, tel. 
338292584, adres e-mail: olszowka@
mdk.beskidy.pl                                     JacK

ZRÓB POCZTÓWKĘ Z BIELSKA-BIAŁEJ! KOLEJKI DO PRZEGLĄDU
Zarząd spółki ZIAD Bielsko-Biała 

S.A. informuje, że z powodu planowanego 
przeglądu technicznego, kolej linowa Szyn-
dzielnia oraz wyciąg kanapowy Dębowiec 
będą nieczynne od 31 marca do 18 kwie-
tynia br.

Po przeglądzie technicznym wydłuże-
niu ulegną godziny kursowania kolejek. Od 
21 kwietnia kolej linowa Szyndzielnia kur-
sować będzie do godziny 19.30, natomiast 
wyciąg kanapowy Dębowiec w dni po-
wszednie do godziny 18.00, a w weekendy  
i święta do 19.30. W pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych t.j. 20 kwietnia obie koleje 
będą nieczynne. q
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14 marca w Miejskim Domu Kultury  
w Bielsku-Białej Kamienicy odbyły się XI Szkol-
ne Igraszki Teatralne. Spośród 10 grup teatral-
nych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i placówek wychowania pozaszkolnego jury – 
w składzie: Ewa Bątkiewicz, Krystyna Małec-
ka i Piotr Tomaszewski – postanowiło przy-
znać I miejsce zespołowi Teatr 22 ze Szkoły 
Podstawowej nr 22 w Bielsku-Białej (nagroda 
w wysokości 400 zł). II miejsca nie przyznano, 
III miejsce ex aequo zajęły teatry Intermezzo  
z Domu Kultury w Komorowicach i Teatr Ruchu 
i Animacji TRiA z Pawłowic (nagrody po 150 zł). 
Wyróżnienie otrzymało Szkolne Koło Teatralne 
Ad Astra z Gimnazjum nr 5 w Bielsku-Białej za 
odwagę sięgania po romantyczny repertuar. 
Wyróżnienia indywidualne przyznano: Patrycji 
Boguni z Grupy Teatralnej Absolwent ze Szko-
ły Podstawowej nr 37 za konsekwentne budo-

wanie roli Babci w spektaklu Opowieść mało 
wigilijna; Zuzannie Poloczek z Teatru Scenka  
z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Kopalińskiego w Bielsku-Białej za rolę 
Bobra w przedstawieniu Kruszynka oraz Filipo-
wi Staroniowi z Dziecięcego Teatru Ptak z Do-
mu Kultury w Olszówce za urok i odwagę sce-
niczną w spektaklu Roszpunka.

Jak oceniają jurorzy, poziom prezentacji 
XI Szkolnych Igraszek Teatralnych był zróżni-
cowany, co znalazło odzwierciedlenie w wer-
dykcie jury. Najwyżej ocenione były spektakle, 
które spójnie łączyły wszystkie elementy te-
atralne i tworzyły wyrazistą całość. Jury przy-
pomina, że na ogólny wyraz sceniczny składa-
ją się: właściwy dobór repertuaru, kultura sło-
wa, świadomy ruch sceniczny, uzasadnione 
wykorzystanie muzyki oraz kostiumów i rekwi-
zytów.                                                                  r

SIATKARKI BKS-U NIOSĄ UŚMIECH 
CHORYM DZIECIOM
Zawodniczki BKS-u Bielsko-Biała wraz ze swoimi 
kibicami gościły 14 marca na oddziale dziecięcym 
bielskiego Szpitala Pediatrycznego.

XI SZKOLNE IGRASZKI TEATRALNE 2014

Inicjatywa spotkania z chorymi dziećmi wyszła od przedstawicie-
li Klubu Kibica, na co pozytywnie zareagowały zawodniczki bialskiego 
klubu. Tuż po godzinie 13.00 w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej 
pojawiła się sześcioosobowa grupa siatkarek. Oprócz kapitan Małgo-
rzaty Lis obecne były także: Heike Beier, Danijela Nikić, Marta Szymań-
ska, Dorota Wilk oraz Koleta Łyszkiewicz.

Po krótkim przywitaniu dzieci opowiedziały gościom o swoich za-
interesowaniach. Nie zabrakło młodych sportowców, którzy rozpoczy-
nają przygodę z judo, piłką nożną czy siatkówką; zaś od siatkarek moż-
na było usłyszeć kilka słów o wyczynowym sporcie na najwyższym 
szczeblu. Małgorzata Lis uświadomiła najmłodszym, jak ważna w życiu 
każdego człowieka jest aktywność fizyczna, Heike Beier opowiedzia-
ła o dumie, jaka towarzyszy jej podczas gry w reprezentacji Niemiec.

Podczas spotkania nie zabrakło elementów rywalizacji. Dzieci 
mogły wziąć udział w konkursie plastycznym lub quizie, który spraw-
dzał wiedzę o siatkówce i BKS-ie Bielsko-Biała. Na każdego czekały 
atrakcyjne nagrody – zaproszenia na mecze, bilety do sali zabaw Kraina 
Kropka w Bielsku-Białej, a także bony do Pizzerii Targowa. Do wygra-
nia były również gadżety podarowane przez klub BKS Stal Bielsko-Biała 
oraz Stowarzyszenie Kibiców BKS STAL Południowcy.

Po części oficjalnej siatkarki udały się do poszczególnych sal po-
zostałych chorych dzieci. Każdy, bez wyjątku, otrzymał drobny upomi-
nek od każdej zawodniczki: słodycze, zdjęcia, książki, proporczyki, sza-
liki. Całe spotkanie urozmaicał Klaun Cyrulik, współpracujący z Funda-
cją Dr Clown, który tworzył balonowe kreacje.

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego Ryszard Odrzywołek podzięko-
wał siatkarkom za wizytę w bielskiej placówce i zaprosił na kolejne te-
go typu akcje.                                                                                            q

OPOWIEŚCI ZE ŚWIATA, KTÓREGO JUŻ NIE MA
Spotkanie autorskie z Anką Grupińską – pisarką, dzien-

nikarką, reportażystką, współautorką wystaw, autorką i koor-
dynatorką projektów historii mówionej – 3 marca zorganizowali 
Książnica Beskidzka oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Żydów w Bielsku-Białej. W Książnicy Beskidzkiej pisarka pre-
zentowała książkę pt. Dwanaście opowieści żydowskich, spo-
tkanie prowadził dr Jacek Proszyk.

Bohaterami 12 opowieści są Żydzi, którzy swoje dzieciń-
stwo lub młodość spędzili w międzywojennej Polsce. Książka 
powstała na podstawie rozmów, jakie autorka przeprowadziła 
w latach 2003-2012.  

– Rozmówcami byli polscy Żydzi, którzy przeżyli zagła-
dę w Polsce lub na wschodzie i po wojnie – rozproszeni, po-
ukrywani, niewidoczni dla innych – pozostali tutaj. Żydowski 
świat powojenny niczym już nie przypominał tutejszego życia 
żydowskiego sprzed wojny. A zatem te 12 opowieści to wybór 
podobnie niepełny, jak niepełny jest cały zbiór. To jedynie pró-
ba zapisu poszczególnych losów. A one nawet w liczbie 12, nie 
ułożą się nigdy w zapis całościowy. Zbyt wiele w nim braków, 
zbyt wiele przemilczeń, niedopowiedzeń – mówiła Anka Gru-
pińska. Książka jest do nabycia w księgarni Klimczok.      JacK
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W Żylinie tak naprawdę oznaczanie ważnych 
obiektów przy pomocy kodów QR (Quick Response) 
zaczęto wykorzystywać już w 2012 r. Wtedy to po raz 
pierwszy zidentyfikowano w ten sposób 20 obiektów 
przy wsparciu finansowym regionalnej organizacji tu-
rystycznej OOCR Mala Fatra. W 2013 r. miasto Żyli-
na ze środków pochodzących z projektu Partnerstwo 
na rzecz promowania ruchu turystycznego Żylina – Biel-
sko-Biała oznaczyło kolejnych 61 ważnych obiektów.

Wcześniej na zabytkowych obiektach były zwykłe 
tradycyjne tabliczki, które ze względu na wielkość przed-
stawiały bardzo skrótowy opis zabytku. Wraz z nowymi 
odkryciami historycznymi trzeba było tabliczki wymie-
niać. Teraz nowy system oznakowania nie tylko jest bar-
dziej estetyczny i trwały od poprzedniego, ale daje prak-
tycznie nieograniczone możliwości zaspokojenia cieka-
wości turysty poprzez umieszczony na znakach system 
kodów QR.

Kody QR, obecnie bardzo popularne są specy-

ficznym dwuwymiarowym kodem kreskowym, składa-
jącym się głównie z małych czarnych i białych kwadra-
tów. Do odczytu kodów QR nie trzeba być szczególnie 
biegłym w kryptologii. Wystarczy mieć odpowiednio wy-
posażony telefon komórkowy. Ten system powoduje, 
że umieszczone na budynkach tabliczki tak na dobrą 
sprawę nie są pełną informacją, ale zaledwie zajawką 
tego, co można odczytać w Internecie. System ten zo-
stał wsparty o bezpłatny sygnał WiFi w rejonie oznako-
wanym, a poszczególne aplikacje w nim umieszczone 
są tłumaczone na język angielski i polski. Dodatkowym 
plusem tego rozwiązania jest to, że wraz z nowymi od-
kryciami historycznymi, można dowolnie modyfikować 
zamieszczony tam tekst. W poprzednim systemie ta-
bliczkowym za każdym razem wiązało się to z kłopotliwą 
i kosztowną wymianą tabliczki. 

W trakcie promocji systemu partnerzy z Żyliny za-
prezentowali niekonwencjonalnie historie tego miasta 
poprzez przedstawienia uliczne. Część spektaklu od-

była się również w katakumbach klasztoru Kapucynów. 
Warto przypomnieć tym, którzy nie byli jeszcze 

w Żylinie, że pierwsza pisemna wzmianka o tej miejsco-
wości pochodzi z roku 1208. W dokumencie nitrzańskie-
go burmistrza Tomasza była określana jako terra de Se-
linan (ziemia Zylinian). W miejskiej części ulicy Dolne Ru-
diny znajduje się najstarszy zabytek architektury na te-
renie miasta oraz najstarszy budynek tego typu w pół-
nocno-zachodniej Słowacji – kościół św. Stefana Króla 
z XIII wieku. Zabytkowe centrum miasta składa się z pla-
cu Mariańskiego, który został w 1987 r. uznany za zabyt-
kowy teren chroniony. Dzięki swojemu kwadratowemu 
kształtowi i arkadom tworzy niepowtarzalna atmosferę. 
Nieoficjalnym symbolem miasta, a zarazem najbardziej 
fotografowanym punktem w Żylinie jest widok z placu 
Andrzeja Hlinki na katedrę Świętej Trójcy z balustradą. 
Wszystko to można podziwiać również z 46-metrowej 
wieży Buriana przy kościele Najświętszej Trójcy.

Jacek Kachel 

KOD QR WIELE CI POWIE O ŻYLINIE 25 lutego w partnerskim mieście Bielska-Białej  
w Żylinie odbyło się zakończenie projektu  
pt. Partnerstwo na rzecz promowania ruchu 
turystycznego Żylina – Bielsko-Biała. W ramach 
tego programu powstał najnowocześniejszy system 
informacji turystycznej w całej Słowacji. 

Już po raz 9. w Bielskiej Szkole Przemysło-
wej spotkała się młodzież gimnazjalna z Bielska-
-Białej i okolic, by sprawdzić swoją wiedzę i umie-
jętności z zakresu chemii oraz skonfrontować je 
z umiejętnościami innych gimnazjalistów. Tego-
roczna edycja konkursu Z chemią na ty odbyła się 
20 marca w ramach obchodów 150-lecia Bielskiej 
Szkoły Przemysłowej. W rywalizacji wzięło udział 
30 uczniów z 12 gimnazjów z Bielska-Białej, Bucz-
kowic, Czechowic-Dziedzic, Skoczowa, Bestwiny, 
Ochabów, Jasienicy, Pogwizdowa i Porąbki. 

Konkurs składał się z dwóch części: teore-
tycznej i praktycznej. W pierwszej uczniowie roz-
wiązywali w formie elektronicznej test obejmują-
cy wszystkie treści programu nauczania chemii  
w gimnazjum. Etap drugi polegał na wykonaniu 
prostych ćwiczeń laboratoryjnych. Uczestnicy kon-

kursu mieli wówczas okazję sprawdzenia swoich 
praktycznych umiejętności posługiwania się sprzę-
tem laboratoryjnym w doskonale wyposażonych 
pracowniach chemicznych.

Laureatami konkursu Z chemią na ty 2014 zo-
stali: 1. m. Marcin Bobko, Gimnazjum nr 1 w Sko-
czowie, 2. m. Karolina Staniczek, Gimnazjum nr 5 
w Ochabach, 3. m. Łukasz Kosmaty, Gimnazjum 
Katolickie w Czechowicach-Dziedzicach, wyróż-
nienie – Kamila Ząbek z Gimnazjum nr 1 w Bucz-
kowicach i Piotr Janosz, Publiczne Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Porąbce.

Warto przypomnieć, że wydział chemiczny 
Bielskiej Szkoły Przemysłowej jest jednym z naj-
starszych w historii szkoły, działa niemal od po-
czątku jej istnienia i od początku kształcił fachow-
ców dla przemysłu chemicznego.             opr. JacK 

KONKURS Z CHEMIĄ NA TY 2014 ROZSTRZYGNIĘTY



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 7/279  4.04.201411
MIASTO

Finezja smaku potraw z wołowiny – 
pod takim hasłem w Zespole Szkół 
Gastronomicznych i Handlowych 27 
lutego odbyła się V edycja Bielskiego 
Regionalnego Konkursu Kulinarnego.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem 
szkół gastronomicznych już nie tylko z Polski połu-
dniowej, ale również z Czech. Uczniowie zgłoszo-
nych szkół przygotowywali pod okiem specjalistów – 
opiekunów, nauczycieli i wychowawców – rozmaite 

potrawy z wołowiny. W rywalizacji wzięło udział 14 
najlepszych uczniów, w tym trzech z Czech. 

W międzyszkolnej rywalizacji zwyciężyła 
uczennica z Bielska-Białej – Paulina Pustelnik z kla-
sy 2 Tż2, która przygotowała polędwicę wołową gril-
lowaną na sianie, dymioną szyszką z modrzewia, ja-
łowcem i rozmarynem, podaną w towarzystwie gril-
lowanej polenty, szparagów aromatyzowanych oliwą 
truflową oraz sosem na bazie malin i brandy.

 – Celem naszego konkursu kulinarnego jest 
nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim posze-

rzanie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakre-
su przedmiotów zawodowych, rozwijanie zaintere-
sowań zawodowych oraz wymiana doświadczeń – 
informowała Jolanta Wikło, dyrektor Zespołu Szkół 
Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedsta-
wiciele władz miasta,  Beskidzkiego Klubu Kulinarne-
go, eksperci kulinarni, kucharze, lokalne media. 

Rywalizacja została zorganizowana przez 
szkołę oraz Beskidzki Klub Kulinarny i Zakłady 
Tłuszczowe Bielmar.                                                JacK 

Zespół Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Stanisława 
Moniuszki w Bielsku-Białej  
był organizatorem  
III Ogólnopolskiego Konkursu 
Fletowego, któremu 
honorowego patronatu udzielił 
prezydent miasta Jacek 
Krywult. Od 6 do 9 marca  
26 młodych flecistów z całego 
kraju prezentowało swoje 
umiejętności, które okazały się 
imponujące.

Fleciści rywalizowali z dwóch 
grupach wiekowych, a konkurs miał 
trzy etapy. Do drugiego etapu w pierw-
szej grupie jury powołane przez Cen-
trum Edukacji Artystycznej dopuści-
ło pięciu uczestników, w grupie dru-
giej – 10 uczestników. W trzecim eta-
pie przewidzianym dla starszej grupy 
wiekowej rywalizowało pięciu uczest-
ników. W tym etapie grupa starsza wy-
stąpiła razem z orkiestrą kameralną 
bielskiej szkoły pod dyrekcją Andrze-
ja Kucybały, mając do wyboru wykona-
nie na pamięć dwóch części jednego 
z dwóch koncertów – Carla Stamitza 
lub Franza Bendy. 

MŁODE FLETOWE OSOBOWOŚCI

W pierwszej grupie wiekowej jury 
postanowiło przyznać I miejsce Danie-
lowi Mieczkowskiemu uczniowi Zespo-
łu Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Z. Brzewskiego w Warszawie, któremu 
nagrodę ufundowaną przez prezydenta 
Jacka Krywulta wręczył zastępca pre-
zydenta Zbigniew Michniowski. II miej-
sce uzyskała Magdalena Chudzikie-
wicz z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. F. Chopina w Opolu, a na-
grodę rzeczową ufundowało Stowa-
rzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły 

Muzycznej. W drugiej grupie wiekowej 
I miejsce zajął Tomasz Sierant, uczeń 
ZSM im. S. Moniuszki w Lodzi, a nagro-
dę, flet ze srebrną główką i pozłacanym 
kominkiem marki Pearl, ufundowała fir-
ma Silesia Music Center z Kęt. II na-
grodę otrzymała Natalia Karaszewska, 
uczennica ZPSM nr 4 im. K. Szyma-
nowskiego w Warszawie, a III miejsce 
zajął Jakub Łączak z ZPSM w Bielsku-
-Białej, wychowanek Doroty Korpan-
ty. Nagrody ufundowało Stowarzysze-
nie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycz-

nej. Jury postanowiło też nagrodzić dy-
plomem z wyróżnieniem Pawła Nizioł-
ka z PSM w Kielcach i Darię Branny 
z PSM w Cieszynie. 

Bielski konkurs fletowy nie jest je-
dynym w kraju, ale tylko tutaj fleciści 
mogą zagrać z orkiestrą, co jest nowym 
wyzwaniem i świetnym estradowym do-
świadczeniem. Znakomicie sprostali te-
mu zadaniu laureaci, którzy po odebra-
niu nagród zaprezentowali się w pięk-
nym koncercie. Na jego program złoży-
ły się trudne, konkursowe koncerty.  

 – Z konkursu na konkurs rośnie 
poziom wykonawców. Młodzi ludzie 
grają coraz piękniej, coraz sprawniej 
technicznie, a program jest coraz bar-
dziej wymagający – nie kryli zadowole-
nia jurorzy, profesorowie akademii mu-
zycznych – prof. Elżbieta Gajewska-
-Gadzina z Warszawy, przewodniczą-
ca jury, prof. Antoni Wierzbiński z Ło-
dzi, prof. Kazimierz Moszyński, prof. 
Krzysztof Langman i Łukasz Długosz, 
znakomity flecista, który wraz z żoną 
Agatą Kielar-Długosz wystąpił podczas 
koncertu na rozpoczęcie konkursu z to-
warzyszeniem bielskiej orkiestry szkol-
nej, wykonując koncert fletowy Dome-
nica Cimarosy. 

Nie jest wykluczone, że organiza-
torom za dwa lata uda się rozszerzyć 
formułę imprezy, by zyskała ona wy-
miar międzynarodowy.                            kk
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Natalia Karaszewska



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 7/279  4.04.201412
RATUSZ OGŁASZA

PRZETARGI

Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetargi ustne nie-
ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nych, stanowiących własność gminy Bielsko-Biała:
1. położenie: ul. Napędowa obręb Komorowice Kr.
oznaczenie: dz. 1552/21 Kw BB1B/00036466/2
powierzchnia: 4283 m2 przeznaczenie: usługi
cena wyw.: 228.609,00 zł, wadium: 22.000,00 zł
Działka jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do 
prostokąta, teren nierówny, nachylony w kierunku ul. Be-
stwińskiej, porośnięty samosiejkami i starymi drzewami 
owocowymi. Działka położona jest w sąsiedztwie stacji 
elektroenergetycznej 220/110 kV Komorowice. Nieru-
chomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. W obowiązującym miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta zachodnia czę-
ści nieruchomości zlokalizowana jest w terenie oznaczo-
nym symbolem: 67 UR 18 – przeznaczonym pod zabu-
dowę usługowo-rzemieślniczą, dopuszczalne wprowa-
dzenie funkcji mieszkaniowej pod warunkiem nie prze-
kroczenia łącznie 50 proc. całkowitej powierzchni użyt-
kowej mieszkania w stosunku do powierzchni użytkowej 
usług oraz braku sprzeczności z funkcją podstawową, 
natomiast wschodnia część działki położona jest w te-
renie oznaczonym symbolem  67 Z 02 – przeznaczonym 
pod zieleń o funkcjach ekologicznych.
2. położenie: ul. ks. Opolskiego obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 1552/21 Kw BB1B/00036466/2
powierzchnia: 962 m2

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa
cena wyw.: 152.000,00 zł, wadium: 15.000,00 zł
Nieruchomość stanowi własność gminy Bielsko-Biała.
Nieruchomość stanowi własność miasta na prawach po-
wiatu Bielsko-Biała.
Działka jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do 
trapezu, teren zielony, lekko nachylony w kierunku po-
łudniowym. Przez działkę przebiega sieć wodna, kanali-

zacyjna i gazowa. Należy zachować warunki określone 
przez dysponentów sieci. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. W obowią-
zującym miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta zachodnia części nieruchomości zlo-
kalizowana jest w terenie 8 MN – przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zosta-
nie doliczony VAT określony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
Przetargi odbędą się 25 kwietnia 2014 r. o godz. 10,00  
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego, plac Ratuszo-
wy 5. Wadium należy wpłacić do 22 kwietnia 2014 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż 6568/10000 części nierucho-
mości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym 
położonej przy ul. Szkolnej 3A/11 Listopada 68 obręb 
Biała Miasto, stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 779 Kw BB1B/00103076/2
powierzchnia: 194 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalno-usługowy
cena wyw. udziału nieruchomości: 1.320.336,00 zł,  
w tym: udział w budynku  1.243.884,00 zł, udział w grun-
cie 76.452,00 zł, wadium: 100.000,00 zł
Nieruchomość stanowi współwłasność gminy Bielsko-
-Biała w udziale 6568/10000 części oraz osób fizycz-
nych w udziale 3432/10000 części. W skład udziału 
6568/10000 części nieruchomości wchodzą dwa lokale 
mieszkalne: nr 1 i 4 oraz cztery lokale użytkowe nr: 5, 6, 
7 i 8. Lokale użytkowe nr: 5, 6, 7, 8 pozostają przedmio-
tem najmu na czas nieokreślony. Umowy mogą być roz-
wiązane za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.
Powierzchnia użytkowa części nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży (lokali wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi) wynosi 227,56 m2. Powierzchnia użytko-
wa całego budynku wynosi 346,48 m2.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod poz. 
A-405/82 na podstawie decyzji wojewódzkiego kon-

serwatora zabytków w Bielsku-Białej z 16.01.1982r. nr 
KL.IV.534a/19/82 i z tego względu podlega szczególnej 
ochronie. Granica zabytku rozciąga się na całość obiek-
tu w ramach parceli budowlanej. Z uwagi na wpis nie-
ruchomości do rejestru zabytków, zgodnie z art. 68 ust. 
3 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami uchwałami nr LXIII/850/98 z 18 czerwca 1998 
r. oraz nr LV/1758/2006 z 14.03.2006 r. Rady Miejskiej  
wylicytowana w przetargu cena udziału w budynku zo-
stanie obniżona o 30 proc., natomiast cena udziału w 
gruncie o 50 proc. W obowiązującym miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta nierucho-
mość położona jest w terenie ozn. symbolem 125 UMW-
17 – strefa usługowo-mieszkaniowa śródmieścia, obszar 
ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomość można obejrzeć 15 kwietnia w godz. 
11.00-12.00. Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. o 
godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) UM, plac Ratuszowy 
5. Wadium należy wpłacić do 23 kwietnia 2014 r. 

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księ-
gowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. 
Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wa-
dium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej po-
danym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni 
od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości. Wylicytowaną kwo-
tę za udział nieruchomość należy uiścić w całości przed 
zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty 
zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Bliższe in-
formacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim plac Ra-
tuszowy 6 (Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowi-
sko nr 4, tel. 334971806) lub tel. 334701225. Prezydent 
miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych po-
wodów. Adres internetowy: www.um.bielsko.pl               q

SPRZEDAŻ

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, 
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemców 
I – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i 
oddania gruntu w wieczyste użytkowanie, mienie gminne
położenie: ul. Mieszka I 4 nr 1
powierzchnia: 49,88 m2, piwnica 15,10 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: do 31.12.2002 r. A 
V-1MW, MN
cena lokalu: 157.621,00 zł, cena gruntu: 10.093,00 zł
cena obowiązuje do 16 kwietnia 2014 r.
Opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego grun-
tu wynosić będą 1  proc. ustalonej ceny gruntu + 23 proc. 
VAT z obowiązkiem wpłaty w terminie do 31 marca każ-
dego roku kalendarzowego z tym, że za pierwszy rok 
użytk. wiecz. terenu na cele mieszkaniowe opłata wy-
nosi 15 proc. wartości terenu + 23 proc. VAT. Wysokość 

opłat może być zmieniana w okresach nie krótszych niż 
raz na 3 lata, w przypadku zmiany wartości gruntu.
II – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia loka-
lu i nabycia udziału we własności gruntu, mienie Skar-
bu Państwa 
1. położenie: ul. Grunwaldzka 20 A nr 3
powierzchnia: 67,08 m2, piwnica 8,30 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: do 31.12.2003 r.  
A V 11 MW, MN, U
cena lokalu i udział w gruncie: 206.566,00 zł
cena obowiązuje do 17 kwietnia 2014 r.
2. położenie: ul. Listopadowa 47 nr 3
powierzchnia: 70,08 m2, piwnica 15,25 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: do 31.12.2003 r. 
AV 11MW, MN, U
cena lokalu i udział w gruncie: 220.723,00 zł
cena obowiązuje do 24 kwietnia 2014 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gmin-
nego i Rolnictwa UM, plac Ratuszowy 5, pok. nr 204, II p.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 
2 pkt 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 

j.t. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości gminnej przeznaczonej zgodnie z uchwałą 
nr XXXVII/894/2013 Rady Miejskiej z 20 grudnia 2013 r. 
oraz zarządzeniem nr ON.0050.3047.2014.MGR prezy-
denta Bielska-Białej z 13 stycznia 2014 r. do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
położenie: ul. Bohaterów Warszawy 3 nr 2
powierzchnia: 49,53 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: A-V 37, AUC, MW, 
plan nie obowiązuje
cena lokalu: 123.825,00 zł, cena gruntu: 8.215,00 zł
cena obowiązuje do 25 kwietnia 2014 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gmin-
nego i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, III p., pok. 306.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ce-
ny, jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywie-
szenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spad-
kobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego 
im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów ponie-
sionych przez gminę/Skarb Państwa związanych z przy-
gotowaniem tych nieruchomości do zbycia.                   q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 fax: 0334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334979 636  w. 122, od 7.30 do 15.30
 
Awaria oświetlenia ulicznego
Urząd Miejski tel. 334971702 
tel. 338131617, w dni robocze od 7.30 do 15.30
zgłoszenia – e-mail: oswietlenie@um.bielsko.pl
   
SITA ZOM S.A: tel. 334992016, 334992026, 
całodobowo tel. 334992018 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom_bielsko_biala@sitapolska.com.pl

Wydział Gospodarki Miejskiej UM: 
tel. 334971703, 334971704 w godzinach 
pracy urzędu
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody 
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach
MZD, tel. 334979636  w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.pl

Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt 338141818 
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej   
tel. 338146221 lub 988
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
 e-mail: smbb@poczta.onet.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999, 338123412
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992, 338113853
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993, 338128323
Pogotowie wodociągowe  tel. 994, 338126870
  e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900

WAŻNE TELEFONY

WYBIERZ SZKOŁĘ DLA SIEBIE!
Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  

w Bielsku-Białej zaprasza rodziców i młodzież klas trzecich szkół gim-
nazjalnych na spotkanie z przedstawicielami bielskich szkół ponadgim-
nazjalnych. Termin spotkania: 29 kwietnia (wtorek), godziny: od 10.00 
do 18.00, miejsce: Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Prak-
tycznego, Bielsko-Biała, ul. Piastowska 21

Podczas spotkania zaprezentują się i przedstawią swoją ofer-
tę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015 następujące zespoły szkół:
l Zespół Szkół Ekonomicznych
l Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
l Zespół Szkół Budowlanych
l Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
l Zespół Szkół Ogrodniczych
l Zespół Szkół im. J. Tuwima
l Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
l Zespół Szkół Technicznych i Handlowych
l Bielska Szkoła Przemysłowa
l Bielska Szkoła Rzemiosł

Tylko do 6 kwietnia można zapisać się do pierw-
szej edycji Szkoły Akcji Wolontariatu, która powsta-
je w ramach dwuletniego projektu realizowane-
go jest przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
Teatr Grodzki, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
w Bielsku-Białej oraz Organizację Barnaheill – Save 
the Children z Islandii. 

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie 40 
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
oraz 40 wolontariuszy z Bielska-Białej i regionu, któ-
rzy wezmą udział w warsztatach i zostaną wolontariu-
szami na rzecz środowiska lokalnego. W Szkole Wo-
lontariatu odbywać się będą m.in. zajęcia integracyj-

ne, wizyty studyjne, zajęcia z podstaw wolontariatu, 
doskonalenia umiejętności wolontarystycznych oraz 
liczna akcje wolontarystyczne. Zaplanowano dwie 
trwające po 10 miesięcy edycje szkoły, a program re-
alizowany będzie przez dwa lata. 

Zaproszenie kierowane jest do młodych ludzi  
w wieku 13-25 lat z Bielska-Białej i powiatu bielskiego. 

Więcej informacji pod nr tel. 693887115 
i na www.wolontariat-bielsko.pl/razem gdzie znajdu-
je się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
oraz formularz zgłoszeniowy.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG 
w ramach programu Obywatele dla Demokracji.      q

RUSZYŁA REKRUTACJA DO SZKOŁY AKCJI WOLONTARIATU!

 

21 MARCA – DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi kampanię informacyjną na temat rasizmu pn. Racism. Say it 
to fight it. Podstawowe informacje o kampanii, jej celach i planowanych działaniach znajdują się na stronie 
http://www.reportracism.pl/pl/o-kampanii oraz na https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11911,Miedzynarodowy-
Dzien-Walki-z-Dyskryminacja-Rasowa.html

ŚLĄSKA RZECZ 
Ruszyła 9. edycja konkursu Śląska 

Rzecz, który organizuje Zamek Cieszyn. 
Organizatorzy poszukują dobrze zapro-
jektowanych produktów, usług i projek-
tów graficznych; śląskich asów – firm, 
projektantów, organizacji pozarządo-
wych i instytucji publicznych, które wie-
dzą, że warto stawiać na projekty inno-
wacyjne i użyteczne. Zapraszają wszyst-
kich, którzy dzięki współpracy z projek-
tantami kreują nową jakość produktów 
i usług w województwie śląskim. 

Nominowane do głównej nagrody 
projekty są prezentowane na pokonkur-
sowej wystawie, która wędruje po kraju. 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 17 
kwietnia 2014 r.

Adres: Zamek Cieszyn, 43-400 
Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, b, c; tel./faks 
338510821, e-mail: info@zamekcieszyn.
pl www.zamekcieszyn.pl
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Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego informuje, że rozpoczęła 
się realizacja bezpłatnych badań 
profilaktycznych dla mieszkańców 
Bielska-Białej w 2014 roku.
1. BADANIA W KIERUNKU CHORÓB 
UKŁADU KRĄŻENIA 
Adresaci: osoby w wieku 30-60 lat, tj. urodzone  
w latach 1954–1984.
Zakres badania: określenie poziomu cholesterolu 
całkowitego, LDL, HDL, tróglicerydów i cukru we 
krwi, badanie ciśnienia tętniczego krwi, określenie 
indeksu masy ciała. Ważne, by osoby zgłaszające 
się do badania były na czczo.
Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej, ul. Wyspiańskiego 21 (w dawnym Szpi-
talu Ogólnym), Punkt Pobrań Krwi (naprzeciw-
ko Poradni Ginekologicznej) – parter, we wtorki  
i w czwartki w godz. 7.00-9.00.
Tel. kontaktowy: 338272520.

2.  BADANIA  W  KIERUNKU  NOWOTWORÓW 
PŁUC I GRUŹLICY PŁUC
Adresaci: osoby w wieku 40-65 lat, tj. urodzone  
w latach 1949-1974.
Zakres badania: Rtg płuc z opisem.
Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. 
Wyzwolenia 18 (Zakład Diagnostyki Obrazowej), 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.
Tel. kontaktowy: 334984005, 26.

3. BADANIA W KIERUNKU RAKA JAJNIKA
Adresaci: kobiety w wieku powyżej 40 roku życia, 
tj. urodzone do 1974 roku włącznie.
Zakres badania: określenie poziomu markera no-
wotworowego CA 125 we krwi.
Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Wy-
zwolenia 18 (Laboratorium Analityczne), od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7.30-10.30 oraz 
16.00-18.00.
Tel. kontaktowy: 334984055.

4. BADANIA W KIERUNKU RAKA PROSTATY
Adresaci: mężczyźni w wieku powyżej 50. roku ży-
cia, tj. urodzeni do 1964 roku włącznie.
Zakres badania: określenie poziomu markera no-
wotworowego PSA we krwi.
Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. 
Wyzwolenia 18 (Laboratorium Analityczne), od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7.30-10.30 oraz 
16.00-18.00.
Tel. kontaktowy: 334984055.

Czas realizacji badań: od 27 marca br. do wyczer-
pania limitu. Badania są organizowane i finanso-
wane przez gminę Bielsko-Biała dla mieszkańców 
miasta. q

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA BIELSZCZAN

Gruźlicę wywołuje bakteria zwana prątkiem, 
która bardzo różni się swoimi cechami biologiczny-
mi od innych bakterii typu gronkowce czy paciorkow-
ce. Rozwija się i mnoży bardzo wolno. Dzięki specy-
ficznym składnikom ściany komórkowej jest odporna 
na antybiotyki i standardowe środki odkażające oraz 
potrafi przeżyć poza organizmem ludzkim. Gruźlicą 
można zarazić się od chorego człowieka, który cho-
ruje na gruźlicę płuc i kaszląc, wykrztusza mgiełkę 
wydzieliny z zawieszonymi w niej żywymi prątkami. 
Gruźlicą można też zarazić się przez kontakt – przez 
zranienia w skórze. 

Gruźlica kojarzy się nam zwykle z postacią płuc-
ną tej choroby, a jej elementem rozpoznawczym jest 
kaszel. Wszyscy znamy powiedzenie o osobie, która 
ma zwykłą infekcję wirusową i mocno kaszle – kaszle 
jak gruźlik. Rzeczywiście lokalizacja płucna jest naj-
częstsza. 

Jednak prątek potrafi drogą krwi dotrzeć 
do praktycznie wszystkich narządów. Wielokrotnie 
zdarzają się pacjenci, u których rozpoznana została 
gruźlica nerki, kręgosłupa, migdałka, skóry lub nają-
drza. Zdarza się także i tak, że gruźlica atakuje kilka 
miejsc jednocześnie np. nos, gardło i uszy, a w płu-
cach zmian gruźliczych nie stwierdza się.

Gruźlica jest chorobą o wielu twarzach.
Corocznie w dniu 24 marca obchodzony jest 

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą. Walka trwa już set-
ki lat i nie widać jej pozytywnego końca. Gruźlica na-
dal jest groźną i na pewno najgroźniejszą z chorób za-
kaźnych, gdyż corocznie zabija 8 mln ludzi na świecie. 

Powodem tej sytuacji są nie tylko trudności  
z rozpoznaniem tej choroby, rozpoznanie gruźlicy po-
zapłucnej trwa czasem miesiące i lata, ale także trud-
ności z dostępem do właściwego leczenia. Problem 
ten spotyka kraje biedne – Afryki, Azji i Ameryki Połu-
dniowej, gdzie gruźlica nadal zabija miliony ludzi.

W Polsce na szczęście dostęp do podstawo-
wych leków na gruźlicę jest dobry i każdy chory – na-
wet nieubezpieczony – podlega obowiązkowemu bez-
płatnemu leczeniu.

Istotne w naszej rzeczywistości jest to, aby le-
karze różnych specjalności pamiętali o gruźlicy, gdy 
pojawiają się objawy zapalenia narządu i nie ustępują 
po tradycyjnym leczeniu.

W profilaktyce gruźlicy ważne jest, aby w mia-
rę szybko rozpoznać chorobę i odizolować chorego 
od otoczenia. Działanie to nie pozwala na transmi-
sję bakterii z chorego na zdrowego. Jeśli już zostanie 
ustalone, że chory kaszlący ma gruźlicę płuc, wszyst-
kie osoby z jego najbliższego otoczenia muszą być 
przebadane, a zwłaszcza dzieci, które w takiej sytu-
acji otrzymują leczenie profilaktyczne.

W związku z postępem medycyny, od kilku lat 
wielu chorych na przewlekłe choroby zapalne stawów 

czy jelit otrzymuje tzw. leczenie biologiczne. Ponie-
waż udowodniono, że leczenie to może uaktywnić uta-
joną’ w organiźmie chorego gruźlicę, zaleca się przed 
jego włączeniem, badanie tych pacjentów pod kątem 
zakażenia prątkiem i profilaktycznie podaje się leki 
przeciwgruźlicze, aby zapobiec rozwinięciu się pełno-
objawowej gruźlicy. 

Elementem profilaktyki zachorowania na gruźli-
cę jest też zdrowy styl życia, który obejmuje unika-
nie używek, odpowiednią ilość snu oraz aktywność 
ruchową na świeżym powietrzu. Prątki nie lubią pro-
mieniowania UV, dlatego dobrze jest często  wietrzyć 
pomieszczenia mieszkalne, suszyć pranie na słońcu, 
wietrzyć pościel itd. 

Higiena kaszlu, w postaci zakrywania ust i nosa 
dłonią lub chusteczką, też należy do działań profilak-
tycznych i praktycznie nie kosztuje nic … no może tyle 
co paczka chusteczek higienicznych.  

Do działań profilaktycznych kosztownych nale-
żą badania radiologiczne płuc wykonywane w regular-
nych odstępach czasu u osób szczególnie narażonych 
na gruźlicę, np. pracowników ochrony zdrowia.

Od wielu lat w ramach działań profilaktycznych 
nowotworów płuc i gruźlicy płuc można w naszym 
mieście bezpłatnie wykonać zdjęcie klatki piersiowej. 
Badanie to skierowane jest do osób w wieku 45-60 lat. 
W roku bieżącym na takie badania wykonywane będą 
Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Beskidzkiego Cen-
trum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, 
począwszy od 27 marca 2014 r. do wyczerpania limitu.

Artykuł przygotowała: 
lek. med. Agata Skrzyńska-Rafałowska

specjalista chorób płuc
kierownik Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy 
w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  

w Bystrej Śląskiej

24 MARCA ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z GRUŹLICĄ

CO MOGĄ PRĄTKI, CZYLI NIE TYLKO KASZEL….
Są choroby, które towarzyszą ludzkości praktycznie od początku jej istnienia. Do takich chorób należy gruźlica. Jej ślady znajdowano  
w mumiach egipskich, a objawy opisywały najstarsze pisemne przekazy. 



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 7/279  4.04.2014

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6
tel. 334971614, 334971748, tel./fax 334971716, adres internetowy: www.um.bielsko.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Katarzyna Kucybała, Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Agata Wolna (redaktor naczelny), Jacek Kachel i Paweł Sowa
projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 2 stycznia do 31 grudnia 2014 – Augustana, nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 1730-3796
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

SPORT

14 marca w hali Victorii odbyły się Mistrzostwa 
Bielska-Białej Szkół Podstawowych w Gimnastyce Ar-
tystycznej organizowane przez Klub Sportowy Start 
i miasto. Uczestniczyło w nich w sumie 200 zawodni-
ków z 10 szkół podstawowych i bielskiego Klubu Spor-
towego Start.

Młodzi gimnastycy rywalizowali w dwóch katego-
riach – szkolnej i klubowej. W kategorii szkolnej dziew-
cząt ekipy szkół uplasowały się kolejno – począwszy 
od najlepszego I miejsca – SP nr 13, II miejsce – SP 
nr 29, III miejsce – SP nr 1, IV miejsce – SP nr 3, V 
miejsce – SP nr 13 II zespół, VI miejsce – SP nr 29 II 
zespół, VII miejsce – SP nr 36, VIII miejsce – SP nr 
1 II zespół, IX miejsce – SP nr 6 i X miejsce – SP nr 
36 II zespół. Indywidualnie wśród dziewcząt I miejsce 
zajęła Katarzyna Rzepka z SP nr 13, II miejsce – Na-
talia Biernat z SP nr 29, III miejsce – Amelia Biegun 
z SP nr 1, IV miejsce – Paulina Rybij z SP nr 13, V 

miejsce – Justyna Kędroń z SP nr 13, VI miejsce – Ni-
na Piekarska z SP nr 27. Wśród chłopców zwyciężyła 
SP nr 1, a indywidualnie zawody wygrali też uczniowie 
tej szkoły; I miejsce zajął Wojciech Kozik, II miejsce – 
Kacper Skotnicki, III miejsce – Michał Twardzik.

W klasyfikacji klubowej dziewcząt młodszych (1 
– 3 klasa) wygrała Aleksandra Kostka, II miejsce zaję-
ła Julia Socha, III miejsce – Julia Fajfur, IV miejsce – 
Zuzanna Gielmuda, V miejsce – Dominika Pasieka, VI 
miejsce – Julia Malejka. Wśród dziewcząt starszych 
(klasa 4-6) I miejsce zajęła Katarzyna Grzegorzek, II 
miejsce – Justyna Pytko, III miejsce – Julita Kostka, 
IV miejsce – Laura Ogonowska, V miejsce – Julia Ha-
łat, VI miejsce – Maja Makuch. W kategorii klubowej 
chłopców wygrał Martin Stanclik, II miejsce zajął Oli-
wer Skrudlik, III miejsce – Mikołaj Migalski, IV miejsce 
– Grzegorz Laszczak, V miejsce – Aleksander Pęcko, 
VI miejsce – Maciej Lachowski.                                  kk

ZŁOTE MEDALE ZA CZOŁGI
Od udziału w konkursie Papir Show Ostrava 2014 mo-

delarze z Podbielskich Mazańcowic rozpoczęli kolejny sezon 
konkursów modelarskich. Wydarzenie przyciągnęło wielu mo-
delarzy z Czech i Polski; każda klasa modeli była tam licznie re-
prezentowana. Modelarze z Klubu Modelarskiego Ikar zdobyli: 
dwa złote medale – Dariusz Furtak za czołg T-34/76 oraz Woj-
tek Szendzielarz za czołg Pantera, dwa srebrne medale – Mi-
chał Wojnar za czołg Panzer IV i Krzysztof Rajski za samochód 
Star 20 oraz brązowy medal – Tadeusz Duda za budowlę Ma-
menka. W zawodach zadebiutowali modelarze z Domu Kultury  
w Wapienicy, Kuba Karpio modelem Tarpan Honker zajął  
7. miejsce.                                                                                      r

POPŁYNĄ DO RZYMU  
NA TROCLIKU

Integracyjna sztafeta pływacka Płyniemy do Rzy-
mu – dla uczczenie kanonizacji Jana Pawła II oraz inte-
gracji osób niepełnosprawnych, uczniów bielskich szkół 
i ich opiekunów oraz członków klubów sportowych – od-
będzie się w niedzielę 27 kwietnia w godz. 9.00-19.00 
na basenie Troclik (ul. Sosnkowskiego 14). Uczestnicy 
sztafety przepłyną dystans 1478 długości basenu w cią-
gu 10 godzin. 1478 km to odległość, jaka dzieli krytą pły-
walnię Troclik od placu św. Piotra w Rzymie, gdzie odbę-
dą się uroczystości związane z kanonizacją Jana Paw-
ła II, to, stąd cel sztafety – przepłynięcie 1478 długości 
basenu. Każda długość basenu symbolizować będzie  
1 km. 

Organizatorzy imprezy to Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski ADA, Klub Olimpiad Specjal-
nych ADA, gmina Bielsko-Biała, Zespół Szkół Katolickie-
go Towarzystwa Kulturalnego oraz Bielsko-Bialski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji.                                                      q

NASZE GIMNASTYCZNE NADZIEJE OPEN D’ITALIA DLA ATEMI
We włoskiej miejscowości Biella, położonej u pod-

nóża Alp, w dniach 22-23 marca odbyła się 15. edycja 
międzynarodowego turnieju Karate WKF Open D’Italia. 
Zawody te zaliczają się do prestiżowego cyklu Internatio-
nal Karate Golden League Italy, który skupia największe 
turnieje karate we Włoszech. W imprezie wzięło udział 
około 1200 zawodników między innymi z Włoch, Austrii, 
Hiszpanii, Portugalii, Francji, Australii, Szwajcarii.

Na zawodach nie zabrakło przedstawicieli nasze-
go kraju. Polskę reprezentowali zawodnicy z bielskiego 
klubu Atemi – Mateusz Tomiczek, mistrz Polski juniorów  
i seniorów; Maciej Wilczek, brązowy medalista mi-
strzostw Polski seniorów oraz Mikołaj Dobrzyński, trium-
fator wielu krajowych i międzynarodowych turniejów ka-
rate WKF. W bardzo silnie obsadzonych konkurencjach 
indywidualnych, w których startowali m.in. aktualni me-
daliści Mistrzostw Europy Karate WKF, zawodnicy z biel-
skiego Atemi uzyskali bardzo dobre rezultaty. Mateusz 
Tomiczek wywalczył brązowy medal w konkurencji kata 
indywidualne juniorów, przegrywając walkę o wejście do 
finału z wicemistrzem Europy juniorów Samuelem Stea 
z Włoch. Występy Macieja Wilczka i Mikołaja Dobrzyń-
skiego również należy uznać za bardzo udane. Maciej 
Wilczek w kategorii seniorów, naszpikowanej znanymi  
i utytułowanymi zawodnikami, uplasował się na miejscu 
9. a Mikołaj Dobrzyński w kategorii młodzików, zajął 5. 
miejsce tuż za podium.

Wacław Antoniak, prezes Polskiego Związku Ka-
rate, reprezentujący Akademicki Klub Karate Shogun 
Szczecin, zdobył srebrny medal w kata indywidualnym-
masters (powyżej 55 lat).                                        opr. JacK 
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KULTURA

PIERŚCIEŃ, RÓŻA  
I PRZESŁANIE ANTYWOJENNE

4 kwietnia
Czeskie Centrum Edukacji i Informacji, godz. 17.00 – 
Czeskie Naj... 
Galeria Wzgórze, godz. 20.00 – Stina Kjelstad, The 
Cold Blows
Pod Sceną, godz. 21.00 – 3. Podbeskidzki Przegląd 
Muzyczny: Duży Ptak

5 kwietnia
pl. Chrobrego, obok pomnika Reksia, pl. Żwirki i Wi-
gury, godz. 9.00 – złaz historyczny Bielsko-Biała bli-
żej nas
BWA, godz. 10.00-18.00 – Wiosenne Targowisko 
Próżności Niezależnych Projektantów, godz. 11.00-
13.00 – Pisanki, kwiatki, wisiorki…
BCK, godz. 17.00 – Jarzębinki
Banialuka, godz. 18.00 – W górach jest wszystko, co 
kocham
Bazyliszek, godz. 20.00 – Daniel Bajor – koncert uro-
dzinowy

6 kwietnia
Teatr Polski, godz. 16.00, 19.00 – Klimakterium 2, czyli 
menopauzy szał
Rude Boy, godz. 19.00 – Tides From Nebula, Obscu-
re Sphinx
Bazyliszek, godz. 19.00 – Dama & JeanPierre

7 kwietnia
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF: Obywatel Kane
Grawitacja, godz. 20.00 – Leszek Argasiński: Krym 

8 kwietnia
Muzeum – zamek, godz. 17.00 – Boska, o zjawiskowej 
urodzie – Greta Garbo
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Lucyna Brzozow-
ska: Przypięte do światła
BCK, godz. 18.00 – koncert dla wszystkich: Odgłosy 
wiosny

9 kwietnia
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Szymon Zieliński: 
Krajobrazy Azji
DK im, W, Kubisz, godz. 18.00 – Zbigniew Grzywa: 
Moja pasja. Malarstwo na szkle
Rude Boy, godz. 19.00 – Capitan Tifus 
Galeria Wzgórze, godz. 20.05 – BiKiNi: II Ogólnopolski 
Festiwal Polskiej Animacji O!PLA Wiosna 2014

10 kwietnia
Klub Nauczyciela, godz. 17.00 – Iwona Winiarczyk: 
malarstwo
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Złote ćwierćwie-
cze polskiego himalaizmu

Mieszkańcy Paflagonii i Krymtatarii 
nadmiarem cnót i rozumu nie grzeszą. 
Czarna Wróżka wie o tym aż nadto dobrze. 
Dlatego dwojgu swoich najmłodszych 
chrześniaków zamiast tradycyjnych 
cudownych darów (poprzednie pokolenia źle 
z nich korzystały) ofiarowuje tylko trochę 
cierpienia. Przydaje się, chociaż wojnie nie 
zapobiegnie.

Pierścień i róża – wiosenna premiera w Teatrze 
Lalek Banialuka – ma wszystkie zalety przewrotnie 
dydaktycznej powiastki Thackeraya (napisanej zresz-
tą z myślą o teatrzyku dla nudzących się angielskich 
dzieci) i do tego bardzo smaczną wartość dodatkową 
w postaci inscenizacji i piosenek z tekstami Macieja 
Wojtyszki. Reżyser Paweł Aigner, scenograf Pavel 
Hubicka, kompozytor Zbigniew Karnecki, choreograf-
ka Karolina Garbacik stworzyli wraz z zespołem Ba-
nialuki spektakl, który ani przez moment nie traci tem-
pa, humoru i sensu.

Spina go scenografia – obraz pozłacanego roz-
kładu, prowincjonalnej ciasnoty z ambicjami. Przez 
spięte agrafką pęknięcie w ponurej, okopconej ścianie 
królewskiego pałacu prześwituje jasny świat, na któ-
rym – jest nadzieja - być morze żyją mniej okrutni kró-
lowie, mądrzejsi królewicze, uczciwsi urzędnicy i bar-
dziej empatyczne księżniczki. Albo po prostu lepsi lu-
dzie. Bo po tej stronie muru z takimi bieda, każdy pie-
lęgnuje swoje słabostki, wykorzystuje innych i w nosie 
ma, jak bardzo im z tym źle. Dary Czarnej Wróżki – 
pierścień i róża przydające uroku swoim właścicielom 
– w tym światku tylko potęgują przyrodzony mu ba-
łagan. Nawet miła i skromna Rózia zaczyna walić na 

odlew szkandelą, co prawda z miłości do Lulejki, ale  
z widoczną satysfakcją. 

Odrobina cierpienia trochę ten świat naprawia 
– Lulejka nadrabia braki w wykształceniu i godności 
osobistej, uzurpatorzy i złodzieje zostają ukarani, na-
wet irytujący Bulbo i wrzaskliwa Angelika nabierają 
sympatycznych cech. Ale żeby to wszystko osiągnąć, 
potrzeba wojny. 

I tu istotna wątpliwość: naprawdę potrzeba? 
Thackeray uważał ją za oczywistość, choc traktował 
z przymrużeniem oka. Twórcy bielskiego przedsta-
wienia myślą inaczej. Na czas wojny humorystyczny 
rozgardiasz na scenie zamiera. Myślą żołnierze, myśli 
wódz – a z nimi my, widzowie, boleśnie świadomi sytu-
acji, w której to myślimy – dlaczego trzeba tak się tłuc, 
by udowodnić swoje racje.

Dużo, dużo treści w fantastycznej, teatralno-baj-
kowej formie. 

Dziewiątka aktorów Banialuki wygrywa tę treść 
pięknie. Ale moi faworyci to Czarna Wróżka i kapitan 
Zerwiłebski :)                                                                   mt

William Makepeace Thackeray Pierścień i róża
przekład: Zofia Rogoszówna
adaptacja: Henryka Królikowska
teksty piosenek: Maciej Wojtyszko
reżyseria: Paweł Aigner
scenografia: Pavel Hubicka
muzyka: Zbigniew Karnecki
choreografia: Karolina Garbacik
aktorzy: Maria Byrska, Małgorzata Król, Marta Ma-
rzęcka, Magdalena Obidowska, Władysław Aniszew-
ski, Konrad Ignatowski, Włodzimierz Pohl, Ziemowit 
Ptaszkowski, Ryszard Sypniewski
premiera 21 marca 2014 r.


