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Wszystkim Mieszkańcom Bielska-Białej i przybywającym do naszego miasta 
gościom życzymy, by zbliżające się Święta Wielkanocne mogli spędzić  
w zdrowiu, spokoju, atmosferze radości i pojednania, w rodzinnym gronie  
i cieple przyjaźni. 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski

Prezydent 
miasta Bielska-Białej
Jacek Krywult

Autorką pracy graficznej na 
okładce jest Karina Czernek, 
laureatka Nagrody Dyrektora 
Galerii Bielskiej BWA  
w 3. Bielskim Festiwalu Sztuk 
Wizualnych 2014, autorka 
dwóch wystaw pokazywanych 
w Galerii Bielskiej BWA  
w lutym i marcu 2015 r.
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DUPA SA£ATA

KRONIKA

KOBIETY W MUNDURACH
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w ramach pro-

jektu Zwyczajne i nadzwyczajne kobiety historii Polski 5 marca odbyło 
się spotkanie z kobietami pracującymi na co dzień w straży pożarnej, 
policji oraz wojsku. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej kpt. Patrycja Pokrzywa opowiadała  
o działalności bielskiej straży pożarnej, zachęcając młodzież do studio-
wania w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, która kształci kadrę oficer-
ską PSP. W spotkaniu uczestniczyły także z ppor. Anita Skowron z 18. 
Batalionu Powietrznodesantowego oraz oficer prasowy Komendy Miej-
skiej Policji w Bielsku-Białej nadkom. Elwira Jurasz, które przybliżały li-
cealistom pragmatykę pracy w swoich służbach.                                        r

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Biel-
ska-Białej – zakończona w sierpniu 2014 r. inwestycja znalazła się  
w gronie 25 przedsięwzięć w kraju nominowanych do nagrody w konkur-
sie Top Inwestycje Komunalne 2015. Corocznie w tym konkursie biorą 
udział setki przedsięwzięć z całej Polski. Głównym zadaniem konkursu 
jest wskazanie najważniejszych inwestycji komunalnych oraz ich proro-
zwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Rada konsul-
tacyjna, w której zasiadają eksperci, urzędnicy i samorządowcy, wybie-
rze Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce. 

Uroczyste wręczenie konkursowych nagród nastąpi podczas gali 
w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który 
odbędzie się w kwietniu. Do 7 kwietnia trwa również głosowanie interne-
towe na Top Inwestycję Komunalną 2015. 

Zachęcamy do oddawania głosów na bielską inwestycję na stronie 
internetowej www.portalsamorzadowy.pl                                                            JacK

GŁOSUJ NA AQUĘ!

KONKURS  
BESKIDY ZNANE  
I MNIEJ ZNANE

Uwaga wszyscy miłośnicy foto-
grafowania! Właśnie ruszają eliminacje 
do 14. edycji konkursu fotograficznego 
Beskidy w kadrze zatrzymane. W tym 
roku tematem przewodnim jest hasło 
Znane i mniej znane. 

Prace konkursowe należy składać 
w Biurze Oddziału PTTK Podbeskidzie 
w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Wzgó-
rze 9, z dopiskiem Konkurs fotograficz-
ny. Termin składania prac upływa 25 
sierpnia 2015 r. Szczegółowe informa-
cje zawarte zostały w regulaminie.

Z konkursem fotograficznym nie-
rozerwalnie wiąże się wystawa, na któ-
rej corocznie obejrzeć można zdjęcia 
laureatów i innych uczestników kon-
kursu. Pierwszym miejscem prezenta-
cji wystawy jest zwykle Książnica Be-
skidzka, gdzie co roku we wrześniu ma-
ją miejsce obchody Światowego Dnia 
Turystyki, przy okazji których nagra-
dzani są najlepsi fotograficy. W ramach 
wystawy pokonkursowej zdjęcia pre-
zentowane są także w szkołach, schro-
niskach górskich, domach kultury i bi-
bliotekach w Bielsku-Białej oraz powie-
cie bielskim.

Organizatorami konkursu są: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Be-
skidzkie Koło Przewodników Turystycz-
nych im. St. Czerneleckiego działają-
ce przy Oddziale PTTK Podbeskidzie  
w Bielsku-Białej.                      opr. JacK 

ZEBRANIA RAD OSIEDLI
Zebranie sprawozdawcze Rady Osie-
dla Straconka odbędzie się 14 kwietnia 
o godz. 17.00  w Szkole Podstawowej nr 
26 przy ul. Złoty Potok 7.

Rada Osiedla Mieszka I zmieniła miej-
sce zebrania sprawozdawczego za rok 
2014. Odbędzie się ono 21 kwietnia  
o godz. 17.30  w Gimnazjum nr 16 przy 
ul. Asnyka 30

GRATULACJE DLA KOLEJNYCH  
JUBILATÓW MAŁŻEŃSKICH

W marcu odbyły się dwie uroczystości dla małżonków-jubilatów, 
którzy zostali zaproszeni do Urzędu Stanu Cywilnego, by świętować 
długoletnie pożycie. Szacowni jubilaci otrzymali z rąk prezydenta Jac-
ka Krywulta medale za długoletnie pożycie i upominki od miasta. Przed 
dekoracją medalami prezydent złożył świętującym parom życzenia zdro-
wia, opieki i miłości bliskich, a także kolejnych jubileuszy, bo wiele par 
obchodzi w naszym mieście 60-lecie, a nawet zdarza się i 70-lecie –  
i więcej – małżeństwa. Podziękował im także za trud włożony w budowa-
nie obecnego statusu Bielska-Białej, bo, jak podkreślał prezydent, każ-
dy mieszkaniec wnosi w rozwój miasta swój wkład. Na dalsze lata po-
błogosławił jubilatów proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. dr Andrzej 
Mojżeszko. 

11 marca medale otrzymali: Edyta i Władysław Koniorowie, Ma-
ria i Bronisław Krukowie, Krystyna i Stanisław Mojżyszkowie, Zofia i Jó-
zef Morawscy, Irena i Karol Pieczkowie, Maria i Aleksander Porosłowie, 
Barbara i Władysław Pryszczowie, Łucja i Józef Pyszowie, Stanisława  
i Stanisław Simlatowie, Bronisława i Kazimierz Trybałowie, Lidia i Tade-
usz Wenglorzowie. Państwo Anna i Dominik Kurdowie odebrali dyplom  
z okazji 60-lecia małżeństwa.  

12 marca swój jubileusz obchodzili: Maria i Edward Beigerowie, 
Daniela i Stanisław Borodeńko, Elżbieta i Erwin Borysowie, Hildegarda  
i Stefan Brasiowie, Irena i Jan Brzóskowie, Halina i Andrzej Chwistkowie, 
Ewa i Stanisław Frosztęgaowie, Zenona i Henryk Janasowie, Elżbieta  
i Marian Jojczykowie, Anna i Stanisław Koniorowie, Małgorzata i Kazimierz 
Wójcikowie. Państwo Elfryda i Lubomir Domowiczowie odebrali dyplom  
z okazji 60-lecia, a Krystyna i Eugeniusz Fijakowie – 65-lecia. 

oprac. kk

Kolejna sesja Rady 
Miejskiej Bielska-Białej  
jest zaplanowana  
na 28 kwietnia br.  
Początek o godz. 10.00.
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FAKTY

W wyremontowanych salach poja-
wiły się m.in. kolumny chirurgiczne, no-
wym rozwiązaniem jest też sala nadzo-
ru po znieczuleniu, odrębny pokój przy-
gotowania pacjenta do zabiegu oraz 
zaplecze socjalne dla personelu. Blok 
operacyjny wyposażony został w najno-
wocześniejszy sprzęt, który umożliwia 
m.in. wykonywanie zabiegów operacyj-
nych z użyciem laparoskopu. Z pew-
nością zmiany odczuje każdy z około 
2 tysięcy pacjentów przewijających się 
rocznie przez ten blok, który przyjmuje 
– jak cały szpital – dzieci od najmniej-
szych po 18-latków.

– Ponieważ w przeszłości grun-
towną modernizację przeszły już szpi-

talne oddziały, więc teraz cała nasza 
placówka może się pochwalić odpo-
wiednim wyglądem i standardem – pod-
kreśla dyrektor Szpitala Pediatrycznego 
Ryszard Odrzywołek.  

– Remont bloku operacyjnego był 
koniecznością nie tylko z uwagi na fakt, 
że poprzednia modernizacja miała miej-
sce blisko 30 lat temu. Zmuszała nas do 
tego także ustawa o działalności lecz-
niczej, która wyznacza rok 2016 jako 
termin dostosowania placówki do ak-
tualnych wymogów leczniczo-sanitar-
nych – poinformował, zastępca dyrek-
tora Szpitala Pediatrycznego do spraw 
administracyjno-technicznych Czesław 
Kapała.

ODNOWIONY BLOK OPERACYJNY
W bielskim Szpitalu Pediatrycznym 16 marca oddano oficjalnie do użytku blok operacyjny po jego kapitalnym remoncie. Po zainwestowaniu 
kwoty 2,6 mln zł oddział ten spełnia najwyższe standardy. 

ciąg dalszy na str. 9 

Ze strony województwa śląskiego porozumienie 
podpisali marszałek Wojciech Saługa i członek zarzą-
du Gabriela Lenartowicz. Stronę samorządów lokalnych 
reprezentowali liderzy subregionów naszego wojewódz-
twa. W imieniu subregionu południowego podpis pod 
tekstem porozumienia złożył prezydent miasta Jacek 
Krywult na podstawie wcześniej zawartego porozumie-
nia z jednostkami samorządu terytorialnego powiatów 
bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego. 

Obszar funkcjonalny Regionalnych Inwestycji Tery-
torialnych subregionu południowego województwa ślą-
skiego, zdefiniowany w ramach Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego Śląskie 2020+, tworzy 41 jednostek 
samorządu terytorialnego, tj. miasto na prawach powia-
tu Bielsko-Biała, powiaty – bielski, cieszyński i żywiecki 
oraz 37 gmin: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dzie-
dzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wi-
lamowice, Wilkowice, Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębo-
wiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, 
Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, Czernichów, Gilowice, Je-
leśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Mi-
lówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świn-
na, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec.

Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne 
(ZIT/RIT) to nowa forma współpracy samorządów przy 
realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Me-
chanizm ich funkcjonowania zakłada partnerstwa miast 
i gmin oraz władz regionu. Ustalają one wspólne cele i 
wskazują inwestycje niezbędne dla ich realizacji. Środ-
ki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Formuła ta 
umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyj-

ŚRODKI UNIJNE NA REGIONALNE INWESTYCJE
13 marca w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, wybudowanym przy 
wsparciu Unii Europejskiej, podpisano porozumienie w sprawie Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych w województwie śląskim. 

ne oraz wspólną realizację projektów. 
– Formalno-prawnym wymogiem ustanowienia in-

strumentu RIT jest zinstytucjonalizowanie współpracy 
gmin na danym obszarze. Przyjęto, że najbardziej opty-
malną formą współpracy będzie porozumienie międzyg-
minne. Porozumienie takie zostało zawarte 11 marca 
2015 r. Reguluje ono w szczególności kwestie współ-
pracy gmin, powiatów oraz miasta Bielska-Białej przy 
programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, 
ewaluacji oraz rozliczaniu RIT – wyjaśnia naczelnik Biu-
ra Funduszy Europejskich dr Izabela Kania. 

Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne 
stanowić będą blisko 32 proc. środków w ramach RPO 
WSL na lata 2014-2020. Każdy z subregionów, które 
podpisały 13 marca br. porozumienie z IZ RPO WSL w 
sprawie RIT otrzyma średnio około 105 mln euro. To naj-
większa pula pieniędzy przeznaczona na ZIT/RIT w ca-
łym kraju. Za te pieniądze samorządy lokalne będą reali-
zowały założenia swoich strategii subregionalnych, które 
obejmują m.in. inwestycje z zakresu transportu publicz-
nego, rewitalizacji, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, 
gospodarki wodno-ściekowej, podnoszenia efektywno-
ści energetycznej czy włączenia społecznego. Partner-
stwo w formule obecnych ZIT/RIT opiera się na formal-
nej umowie o współpracy, reprezentacji subregionalnej 
upoważnionej do podejmowania decyzji w imieniu subre-
gionu. Wyznaczony lider subregionu odpowiedzialny jest 
za przygotowanie i aktualizację Strategii RIT oraz prze-
pływ informacji między członkami subregionu a IZ RPO. 

W oparciu o podpisane porozumienie miasto Biel-
sko-Biała, jako Instytucja Pośrednicząca, bierze na sie-
bie odpowiedzialność m.in. za przygotowanie kryteriów 

oceny strategicznej zgodności projektów, współpracę 
w przygotowaniu harmonogramu konkursów, realizację 
niektórych zadań związanych z wyborem projektów do 
dofinansowania, monitorowanie postępów realizacji stra-
tegii subregionalnych itp. To nowe wyzwania, które spra-
wiają, że nasze miasto staje się ogniwem w sprawnym  
i skutecznym wdrażaniu RPO WSL na lata 2014-2020  
i osiąganiu jego celów.                                          oprac. kk

mówi prezydent 
Jacek Krywult:

Na mocy porozumienia zawartego w Katowicach 
subregion południowy naszego województwa otrzy-
ma 105 mln euro z Unii Europejskiej w latach 2014-
20. W tym okresie finansowania mamy zupełnie inny 
mechanizm przyznawania pomocy unijnej w stosun-
ku do lat poprzednich, który zakłada partnerstwo 
miast i gmin wraz z regionem. Wierzę, że każda, na-
wet najmniejsza gmina, jakąś część tych unijnych 
pieniędzy otrzyma. Nasze miasto, jako instytucja po-
średnicząca, jest partnerem dla instytucji zarządzają-
cej, czyli dla Urzędu Marszałkowskiego. Ogólna su-
ma środków dla woj. śląskiego to 1,1 mld euro. Każdy 
z subregionów dostanie po 105 mln euro; centralny 
dostanie najwięcej, bo ma największą liczbę miesz-
kańców. Po podpisaniu porozumienia, subregiony za-
czną realizować swe wspólne programy. Wśród biel-
skich projektów, które mają zostać zrealizowane w ra-
mach RIT jest przede wszystkim ograniczenie niskiej 
emisji, termomodernizacja placówek oświatowych, 
zakup niskoemisyjnych autobusów. Chcemy też zre-
alizować program zintegrowanego zarządzania trans-
portem publicznym. Środki RIT to nie są jedyne pie-
niądze europejskie, na które możemy liczyć.         q
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MIASTO

Cztery lata temu Szkoła Podstawowa nr 23 należą-
ca do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych miała 
60 uczniów, w tym roku jest ich 187, w przyszłym będzie 
230. Podstawówka ulokowana jest w budynku parafii 
ewangelickiej, czyli miasto budynek musi dzierżawić. Są 
w nim cztery sale lekcyjne, ciasne korytarze, drewnia-
ne schody, brakuje stołówki, świetlica jest ciasna. Szkoła 
nie jest dostępna dla niepełnosprawnych, a dzieci do sali 
gimnastycznej mają 2 km. Wszystkie te dane i argumen-
ty przedstawiono na styczniowej sesji Rady Miejskiej. 
Najpierw w formie interpelacji, którą złożyła radna Klubu 
PiS Bogna Bleidowicz,  na zakończenie sesji wystąpi-
ła w imieniu Rady Rodziców Barbara Czapek-Tokarczyk. 

Rodzice proponują, by dla szkoły podstawowej 
powiększyć budynek sali gimnastycznej o powierzch-
nie, na których urządzono by obszerne sale lekcyjne  
i świetlicę, stołówkę, a nawet filię Książnicy Beskidzkiej, 
która obecnie zajmuje pomieszczenia Domu Kultury. Ro-
dziców wsparli radni z wszystkich klubów z okręgu nr V, 
formułując wniosek do prezydenta miasta o przeprowa-
dzenie analiz i rozpoczęcie prac w kierunku rozbudowy 
sali. 

Sprawą zajmowała się już Komisja Edukacji i Kul-
tury bielskiej Rady Miejskiej, gdzie też ustalono, że pro-
blem należy przeanalizować.                                          kk

MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY ODPOWIADA
W odpowiedzi na wniosek radnych i interpelację  
w lutym Miejski Zarząd Oświaty przygotował Anali-
zę rozwoju Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nego z uwzględnieniem opinii merytorycznych wy-
działów Urzędu Miejskiego. Poniżej prezentujemy 
obszerne fragmenty tego dokumentu wraz z opinia-
mi Biura Rozwoju Miasta.

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny zlokali-
zowany jest w trzech budynkach: przy ul. Jeżynowej 3 
(własność parafii ewangelicko-augsburskiej) – siedziba 
Szkoły Podstawowej nr 23, przy ul. Karpackiej 150 (wła-
sność gminy Bielsko-Biała) – siedziba Gimnazjum nr 22, 
i przy ul. Karpackiej 127 (własność gminy Bielsko-Bia-
ła) – sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym, 
świetlicą, biblioteką i pracownią komputerową. 

W bieżącym roku szkolnym liczba uczniów szkoły 
podstawowej w obwodzie to 415, w Szkole Podstawo-
wej nr 23 uczy się 187, z tego 120 jest zameldowa-
nych w tym obwodzie. Wzrost liczby uczniów w ob-
wodzie nie jest więc jednoznaczny ze wzrostem licz-

by uczniów w szkole. Szkołę Podstawową nr 23 wybie-
ra corocznie ok. 33 proc. uczniów z obwodu, co stanowi 
ok. 60 proc. uczniów szkoły. Podobnie kształtuje się sy-
tuacja w Gimnazjum nr 22. Wynika z tego, że wielu rodzi-
ców wybiera ofertę edukacyjną innych szkół, a oddziały 
poszczególnych klas są dopełniane uczniami spoza ob-
wodu. W bieżącym roku szkolnym do klasy I trafiły dwa 
roczniki dzieci, tj. rocznik 2007 i 2008, stąd konieczność 
utworzenia dwóch oddziałów klas pierwszych, zwłasz-
cza, że od tego roku przepisy oświatowe jednoznacz-
nie określiły liczebność klas pierwszych do 25 uczniów. 
Średnia liczebność w klasach w tym roku to 23,3 osoby.

Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowo-Gim-
nazjalnego w zaproponowanym przez Radę Rodziców 
kształcie nie jest racjonalna, ponieważ przewiduje za-
spokojenie potrzeb edukacyjnych grupy dzieci zbliżonej 
liczebnie do wielkości w obecnie funkcjonującej szko-
le podstawowej. W lutym br. dyrektor kamienickiej 
ZSPG przedstawił MZO niezbędne zapotrzebowanie 
na bazę lokalową dla samej tylko szkoły podstawo-
wej, które różni się od propozycji Rady Rodziców. 
A zatem aktualna propozycja lokalnego środowiska jest 
niespójna.

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miej-
skiego dokonał analizy możliwości ewentualnej zmia-
ny planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jącego tereny przy sali sportowej przy ulicy Karpackiej 
127. Analizie poddano również uwarunkowania pod ką-
tem ewentualnego inwestowania tej części nierucho-
mości, dla której postuluje się rozbudowę budynku sali.  
W opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury UM 
wskazano istotne ograniczenia dotyczące tej nieru-
chomości – m.in. znajdujące się tam instalacje dostaw-
ców mediów – przy jednoczesnym braku danych mogą-
cych stanowić podstawę do zmian planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Odrębną analizę tego terenu przeprowadziło Biu-
ro Rozwoju Miasta, oto fragmenty opinii: Wnioskowa-
ny teren nie spełnia wymogów dla zlokalizowania funk-
cji szkolnej. Działka będąca własnością gminy o po-
wierzchni ok. 3000 m2 jest usytuowana między po-
tokiem Kamienickim, budynkiem sali gimnastycznej  
i skarpą stanowiąca własność prywatną. Uwzględnia-
jąc wymogi dla obiektów oświaty, dotyczące nie tylko za-
budowy, ale także terenów dla funkcji towarzyszących 
(zieleń, place zabaw, boisko) – wielkość działki gmin-
nej jest daleko niewystarczająca. Działka nie ma bez-

KAMIENICA CHCE NOWEJ SZKOŁY
Kamienica to dziś jedna  
z najbardziej rozwijających 
się dzielnic Bielska-Białej. 
Po uwolnieniu terenów 
podstokowych spod zakazu 
zabudowy powstaje tam wiele 
nowych domów, wydano 
sporo pozwoleń budowlanych 
dla kolejnych. Przybywa 
mieszkańców, a wśród nich 
dzieci w wieku szkolnym.

Budynek Gimnazjum nr 22

pośredniego dostępu do drogi publicznej, posiada nie-
korzystną do zabudowy konfigurację i na części tere-
nu znaczną różnicę poziomów (ok. 7 m). Proponowa-
ny teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
potoku, który stwarza zagrożenie powodziowe. We-
dług aktualnie posiadanych orientacyjnych map, znacz-
na część wnioskowanej działki znajduje się w strefie tzw. 
wody stuletniej. Bielsko-Biała, podobnie jak wszystkie 
gminy w Polsce, oczekuje na przekazanie przez Kra-
jowy Zarząd Gospodarki Wodnej map zagrożenia i ry-
zyka powodziowego. Ostatnio określony termin ich do-
starczenia (wielokrotnie przekładany) to koniec mar-
ca br. Dopiero wtedy możliwe będzie określenie real-
nego poziomu zagrożenia i ustalenie, jaka część dział-
ki może być ewentualnie przeznaczona pod zabudowę.  
W zależności od wielkości wnioskowanej rozbudowy sali 
gimnastycznej wystąpić może także konieczność zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Bielska-Białej. W wypadku uznania 
za uzasadnioną potrzebę budowy szkoły w Kamieni-
cy, należałoby, zdaniem BRM, rozważyć inne możli-
we lokalizacje dla tej funkcji, ze względu na przedsta-
wione powyżej zastrzeżenia.

Dane demograficzne pozyskane z Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ob-
razujące liczbę urodzeń dzieci w ostatnim dziesięcioleciu 
w dzielnicy Kamienica, nie pozwalają jednoznacznie pro-
gnozować długoletniego trendu demograficznego, któ-
ry mógłby mieć wpływ na wzrost lub spadek liczby po-
tencjalnych uczniów. Z analizy powyższych danych nie 
można wskazać stałego wzrostu liczby urodzeń dzieci. 
Od kilkunastu lat dzielnica zaczyna zmieniać układ ko-
munikacyjny i zabudowy na oś związaną z ulicą Kolistą 
i jej odnogami jako równorzędnym układem urbanistycz-
nym. Dlatego należałoby zlecić specjalistom sporządze-
nie prognoz demograficznych, zasięgiem obejmujących 
poszczególne dzielnice miasta. Prognozy te mogłyby 
być wykorzystywane w wielu aspektach funkcjonowa-
nia miasta. 

Sala gimnastyczna w Kamienicy

Budynek SP nr 23
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W Komendzie Miejskiej Po-
licji 9 marca odbyło się uroczyste 
wprowadzenie nowego szefa tej 
jednostki. Śląski komendant wo-
jewódzki policji nadinspektor Ja-
rosław Szymczyk przedstawił in-
spektora Dariusza Matusiaka jako 
nowego komendanta miejskiego 
policji w Bielsku-Białej prezyden-
towi miasta Jackowi Krywultowi 
i przewodniczącemu Rady Miej-
skiej Bielska-Białej Jarosławowi 
Klimaszewskiemu, staroście po-
wiatu bielskiego Andrzejowi Płon-
ce, przedstawicielom związków 
zawodowych i kierownictwu jed-
nostek policji bielskiego garnizonu, 

Odnosząc się do postulatu przeznaczenia na rozbu-
dowę sali gimnastycznej środków unijnych, Biuro Funduszy 
Europejskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przedsta-
wiło swoją opinię, zgodnie z którą w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 infrastruktura edukacyjna będzie wspierana wyłącz-
nie w zakresie infrastruktury wychowania przedszkolnego 
oraz infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Nie ma więc 
możliwości pozyskania funduszy europejskich na bu-
dowę szkoły w Kamienicy.

Przygotowując alternatywne rozwiązanie w stosunku 
do propozycji środowiska, należy rozważyć powrót do kon-
cepcji reorganizacji sieci szkolnej z wykorzystaniem obiek-
tu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej na 
osiedlu Beskidzkim. Proponuje się zatem:
 – rozwiązanie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego,
 – likwidację Gimnazjum nr 22,
 – przejęcie zadań zlikwidowanego gimnazjum przez zloka-
lizowane na oś. Beskidzkim w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. AK Gimnazjum nr 9, 
 – przeniesienie do opuszczonego budynku przy ul. Kar-
packiej 150 Szkoły Podstawowej nr 23,
 – zwrócenie budynku przy ul. Jeżynowej 3 właścicielowi.

Przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 23 do budynku 
przy ul. Karpackiej 150 będzie możliwe po wykonaniu prac 
remontowo-adaptacyjnych, których zakres i koszty należy 
zbadać kompleksowo. 

Przekazanie zadań zlikwidowanego Gimnazjum nr 
22 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajo-
wej przy ul. Sterniczej 4 nie wpłynie negatywnie na jakość 
nauczania i opieki. Budynek ZSO im. AK został w całości 
objęty bardzo dużą inwestycją termomodernizacji, która za-
kończyła się w grudniu 2014 r. Szkoła jest odnowiona, wy-
mienione zostały wszystkie okna, teren szkoły został czę-
ściowo ogrodzony. Przy szkole funkcjonuje nowoczesny 
plac zabaw, wybudowany w ramach programu Radosna 
Szkoła. 

Gimnazjum nr 9 nie jest szkołą dużą – w 10 oddzia-
łach uczy się 223 uczniów. W skład tej szkoły wchodzą 
obok oddziałów ogólnodostępnych oddziały integracyjne,  
a także oddział klasy sportowej. W związku z zadaniami 
stawianymi przed szkołą, zatrudnieni w niej nauczyciele 
to wysoko wykwalifikowana kadra psychologiczno-peda-
gogiczna, wciąż podnosząca swoje kwalifikacje. Ponad-
to szkoła dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą sportową 
(hala sportowa, baseny). Baza lokalowa tej szkoły umożli-
wia przejęcie całych oddziałów z Gimnazjum nr 22 z jed-
noczesnym zapewnieniem uczniom bardzo dobrych warun-
ków nauki i opieki. 

Zaznaczyć należy, że Gimnazjum nr 22 od lat po-
siada po jednym oddziale każdej z klas. Wielu uczniów 
z obwodu tej szkoły trafia do innych szkół.       

Z przedstawicielami Rady Rodziców kamienickiej 
szkoły spotkał się prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. 
Rozmawiano o możliwościach budowy nowej szkoły w Ka-
mienicy. Prezydent stwierdził, że po przeprowadzonych 
analizach nie ma w chwili obecnej potrzeby budowy nowej 
szkoły w tej dzielnicy. Jednak miasto nie wyklucza w przy-
szłości realizacji tej inwestycji, ale nie w miejscu wskazywa-
nym przez rodziców, tylko w innej – odpowiedniej do posa-
dowienia budynku szkolnego – lokalizacji.              oprac. kk

NOWY KOMENDANT POLICJI

szefom służb i instytucji współpracujących z policją 
oraz zaproszonym gościom.

Insp. Dariusz Matusiak pełni służbę w policji 
od 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Opolu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Wydziału Zarządzania. Przez większość swojej 
służby w policji związany był z województwem ślą-
skim, a w szczególności z Wodzisławiem Śląskim 
i Jastrzębiem-Zdrojem, gdzie zdobywał niezbędne 
doświadczenie policyjne, pełniąc służbę na wie-
lu stanowiskach wykonawczych. W 2002 r. został 

zastępcą, a rok później komendantem komisariatu 
w Rydułtowach. Kolejnym krokiem w jego karierze 
zawodowej było powołanie w 2004 roku na stano-
wisko zastępcy komendanta powiatowego policji  
w Wodzisławiu Śląskim, a następnie w 2008 r. na 
stanowisko komendanta miejskiego policji w Ja-
strzębiu-Zdroju. W 2012 r. został komendantem miej-
skim policji w Żorach. 28 lutego 2015 r. został powo-
łany na stanowisko komendanta miejskiego policji  
w Bielsku-Białej. Insp. Dariusz Matusiak jest żonaty, 
ma dwoje dzieci. Jego pasją jest turystyka górska  
i siatkówka.                                                       opr. JacK 

Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 
do Obwodowych Komisji Wyborczych i na 
członków rad osiedli.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na człon-
ków Obwodowych Komisji Wyborczych rozpoczęło 
się 16 marca 2015 r., potrwa do 10 kwietnia 2015 r. 
do godz. 15.00 i odbywa się przy użyciu specjalnych 
formularzy. Czytelnie wypełniony i kompletny formu-
larz zgłoszenia kandydata na członka OKW można 
składać osobiście w Biurze Rady Miejskiej przy pl. 
Ratuszowym 1, pok. 54 oraz pok. 48, a także w Biu-
rze Obsługi Interesanta, plac Ratuszowy 6 w godzi-
nach pracy Urzędu Miejskiego. Przypominamy, że 
członkiem OKW nie może być osoba kandydująca 
do składu danej rady osiedla. Szczegóły naboru kan-
dydatów znajdują się w załączniku do uchwały MKW 
nr 3/2015, którą opublikowano w zakładce Uchwały 
Miejskiej Komisji Wyborczej na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego.

Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń kandyda-
tów na członków rad osiedli odbywa się w tym samym 
terminie (16 marca – 10 kwietnia) podczas  wyzna-
czonych dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej. Człon-
kowie MKW przyjmują zgłoszenia w terminach i go-
dzinach wskazanych w harmonogramie dyżurów, pod 

adresem: pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok. 43. Do-
datkowo, wyłącznie w godzinach dyżurów, będzie 
czynny telefon (33) 497 14 51. Do prawidłowego 
zgłoszenia wymagane jest wypełnienie wszystkich 
części przygotowanego formularza.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej ds. 
wyborów do rad osiedli: pl. Ratuszowy 1, I pię-
tro, pok. 43. Harmonogram dyżurów: 23 marca, 
godz. 13.00-15.00; 24 marca, godz. 13.00-15.00; 
25 marca, godz. 13.00-15.00; 26 marca, godz. 
15.00-17.00; 27 marca, godz. 13.00-15.00; 30 mar-
ca, godz. 13.00-15.00; 31 marca, godz. 13.00-
15.00; 1 kwietnia, godz. 13.00-15.00; 7 kwietnia, 
godz. 13.00-15.00; 8 kwietnia, godz. 13.00-15.00; 
9 kwietnia, godz. 14.00-17.00, 10 kwietnia, godz. 
12.00-15.00.                                                                        kk

WYBORY RAD OSIEDLI – ZGŁASZAMY KANDYDATÓW

Komendant wojewódzki nadinsp. J. Szymczyk wręcza nominację  
insp. D. Matusiakowi (po prawej)
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Cmentarz na Leszczynach został założony na 
przełomie XIX i XX wieku i jest cmentarzem niewiel-
kim, ma powierzchnię około 7000 m kw. Przez szereg 
lat był cmentarzem zamkniętym, obecnie odbywają się 
tam pochówki – w liczbie około 60 rocznie – do gro-
bów istniejących lub porzuconych. W przypadku, gdy 
nikt z krewnych nie wnosi opłaty przez 20 lat, zarządca 
cmentarza ma prawo, zgodnie z Ustawą o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych, wykorzystać miejsce ponownie.

 – Na terenie tego cmentarza znajduje się grób 
żołnierzy polskich, którzy polegli za ojczyznę w pierw-
szej i drugiej wojnie światowej, a najstarszym grobem 
przez nas zidentyfikowanym jest najprawdopodob-
niej grób doradcy dworu austriackiego Adama Guba-
ta z 1911 r. – mówi kierownik Działu Cmentarzy Komu-
nalnych i Zakładu Pogrzebowego spółki Zieleń Miej-
ska Tomasz Kanik, który od ponad 20 lat opiekuje się 
cmentarzami komunalnymi. – W ostatnich latach wyko-
nano sporo prac na tym cmentarzu. Odnowione zostało 
ogrodzenie, alejki cmentarne, a nad cmentarzem góru-
je nowy krzyż. Wyremontowany, a właściwie od nowa 
wykonany został budynek gospodarczy. Cały czas dba-
my o istniejącą infrastrukturę, by odwiedzający cmen-
tarz mogli z niego właściwie korzystać – dodaje kierow-
nik.

O wiele większy jest cmentarz komunalny w Ka-
mienicy – zajmuje powierzchnię 12,5 ha. Powstał pod 
koniec 1979 roku. Jest pięknie i dogodnie położony, do-
brze wkomponował się w otoczenie – sąsiaduje z lot-
niskiem, terenami rekreacyjnymi. Zabudowa mieszkal-
na jest na razie oddalona od niego, niezbyt intensywna. 
Pochowanych jest na nim około 15 tysięcy osób. Choć 

DBAJĄC O CMENTARZE KOMUNALNE…
Wśród wszystkich bielskich nekropolii, należących w większości do kościelnych parafii, dwie pozostają własnością gminy Bielsko-Biała. 
To cmentarze komunalne przy ul. Krasińskiego na Leszczynach oraz największy, reprezentacyjny, przy ul. Karpackiej w Kamienicy. Tymi 
cmentarzami zarządza spółka Zieleń Miejska, dbając zarówno o porządek i bezpieczeństwo, jak i o estetykę tych szczególnych miejsc. 

cmentarz jest już mocno zapełniony, kilka kwater pozo-
staje całkowicie pustych.

– W ostatnich latach zmienił się charakter po-
chówków. Praktycznie 45 proc. to pochowania urnowe, 
najczęściej do istniejących grobów. Urny trafiają też 
do kolumbarium lub małych grobów do chowania urn. 
Trudno powiedzieć więc, na jak długo wystarczy nam 
miejsc na tym cmentarzu, biorąc też pod uwagę, że – 
ze względu na wiek cmentarza – możemy wykorzysty-
wać miejsca nieopłacone do ponownego pochówku – 
mówi T. Kanik. 

Teren cmentarza, zgodnie z przepisami, jest tere-
nem zielonym, więc zarządca stara się utrzymywać go 
w charakterze parkowym. Zieleń najpiękniej prezentuje 
się tam na wiosnę. W ciągu roku robi się wiele nowych 
nasadzeń, co widać zwłaszcza na nowej części, zajmo-
wanej po 1995 roku, na której nie było w ogóle drzew,  
a w tej chwili jest wiele nowych. Na cmentarzu posa-
dzono tysiące roślin, które trzeba pielęgnować, przy-
cinać, niejednokrotnie wycinać i dosadzać nowe, więc 
ogromna praca trwa cały czas. Kilkanaście razy w ro-
ku wielki teren musi być koszony, żywopłoty – przyci-
nane, zimą trzeba odśnieżyć kilometry alejek i parkin-
gi, posypywać, by było bezpiecznie, a przez cały rok 
dbać o wywóz odpadów. Personel wykonuje też drob-
ne naprawy.

 – Bielski cmentarz komunalny (największy w re-
gionie) jest wizytówką miasta, dlatego staramy się go 
utrzymywać najlepiej, jak potrafimy. W okresie Wszyst-
kich Świętych odwiedza go kilkanaście tysięcy osób – 
podkreśla kierownik.

Rozległy teren wymaga też ochrony. Choć nielicz-

ne, ale zdarzają się akty wandalizmu i kradzieże, jak 
wszędzie. Na szczęście ten teren często patrolują straż 
miejska oraz policja, a wykrywalność zdarzeń jest wy-
soka. 

Na terenie nekropolii znajduje się dom przedpo-
grzebowy, w którym odbywają się uroczystości pogrze-
bowe, a obok zwykłych grobów spotykamy na nim in-
ne miejsca pamięci. Na pewno dobrze znane są dwa 
duże pomniki ulokowane tuż za główną bramą – po-
mnik ofiar Sybiru i pomnik ofiar obozów koncentracyj-
nych. Oba pomniki to prace Jacka Grabowskiego. War-
to również wspomnieć o grobie dzieci nienarodzonych, 
który powstał z inicjatywy członków Zarządu Miasta  
i Rady Miejskiej w 2007 r. Od 2008 roku odbywają się 
do niego, w oparciu o ustaloną procedurę, pochówki 
urn z prochami dzieci nienarodzonych.

– Jesteśmy jednym z niewielu cmentarzy w Pol-
sce, a może i jedynym, bo nie mam pełnych informacji, 
który takie miejsce posiada. – wyjaśnia T. Kanik.

Na bielskim cementarzu został wybudowany rów-
nież grobowiec, w którym odbywają się pochowania 
na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bielsku-Białej. Chowane są w nim urny z prochami 
osób zmarłych na terenie naszego miasta, które nie 
miały rodzin mogących zająć się pogrzebem, ludzie 
bezdomni lub o nieustalonej tożsamości. Jeśli rodzina 
się odnajdzie, może urnę z prochami krewnego otrzy-
mać. Zdarzały się takie przypadki.

– Od szeregu lat gmina zabezpiecza w budżecie 
miasta środki na remonty i inwestycje na cmentarzach, 
dzięki którym sukcesywnie prowadzony jest remont 
w budynku domu przedpogrzebowego. Wymieniono 
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ogrodzenie od strony południowej cmentarza, przepro-
wadzono remont alei głównej, od kilku lat prowadzony 
jest też remont schodów głównych. Prace te są bardzo 
kosztowne i trzeba je rozkładać w czasie – mówi kie-
rownik.

Sporym wydatkiem było wykonanie i wdrożenie 
cyfrowej mapy całego terenu, dzięki czemu wszyst-
kie groby cmentarza komunalnego przy ul. Karpackiej 
można w chwili obecnej znaleźć w Internecie. Jest to 
duża dogodność dla klientów, którzy dzięki wyszuki-
warce grobów znajdującej się na stronie internetowej 
www.zielen.ig.pl w zakładce cmentarze, mogą wyszu-
kać podstawowe dane zmarłego, sprawdzić lokaliza-
cję i wydrukować mapkę, zobaczyć zdjęcie, a także 
skontaktować się z zarządcą cmentarza, na przykład  
w sprawie opłat za miejsce lub przekazując swoje wnio-
ski czy spostrzeżenia. 

 – Cmentarze komunalne nie są nastawione na 
generowanie zysku, funkcjonują na zasadzie samofi-
nansowania się. Jeśli pojawiają się wolne środki, prze-
znaczane są na polepszenie stanu infrastruktury – wy-
jaśnia T. Kanik. – Cmentarz to nie tylko obiekt, o któ-
ry dbamy, ale to przede wszystkim miejsce spoczynku 
ludzi, którzy żyli z nami, którzy mieli wpływ na to, co 
działo się w mieście. Gdy żyją, są aktywni, mają wie-
lu znajomych i przyjaciół. Gdy umierają, pamięć o nich 
stopniowo zanika. Chciałbym, by ktoś zainteresował się 
tą sprawą. Na cmentarzu w Kamienicy pochowane są 
bowiem osoby, które w czasie wojny walczyły w szere-
gach Armii Krajowej, w tym warszawscy powstańcy ze 
słynnego batalionu Zośka, żołnierze Wojska Polskie-
go, są ludzie władzy, działacze ruchu robotniczego So-
lidarność np. Jan Frączek; ludzie kultury i sztuki, jak np. 
twórcy filmów o Bolku i Lolki czy Reksiu – Otokar Balcy 
i Lechosław Marszałek; jest tu pochowany założyciel 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach Józef Lisak; je-
den z założycieli Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Jan Pabian, ale też znani sportowcy czy 
młodzi żołnierze, którzy zginęli podczas pełnienia służ-
by – dodaje kierownik cmentarza.

T. Kanik zbiera i gromadzi niektóre informacje  
o osobach pochowanych na cmentarzach komunal-
nych, mając nadzieję, że być może ktoś je wykorzysta 
przy opracowywaniu monografii cmentarzy. 

Ponieważ Zieleń Miejska prowadzi również Za-
kład Pogrzebowy, dla wygody mieszkańców od poło-
wy marca uruchomiła nową, przyjazną stronę www.
pogrzeby-bielsko.pl. Jest to kompendium wiedzy dla 
osób, które znalazły się w tej trudnej sytuacji i muszą 
pożegnać na zawsze kogoś bliskiego. Znajdują się tam 
telefony całodobowego pogotowia pogrzebowego, in-
formacje o dokumentach niezbędnych do pochowania, 
najważniejszych procedurach.

 – Jesteśmy jedynym zakładem pogrzebowym  
w Bielsku-Białej należącym od ponad 20 lat do Pol-
skiego Stowarzyszenia Pogrzebowego oraz utrzymuje-
my dobre kontakty z Polską Izbą Pogrzebową, uczest-
nicząc w szkoleniach i konferencjach organizowanych 
przez te instytucje. Działalność pogrzebowa jest specy-
ficzną branżą, dlatego nasz zakład lansuje raczej mo-
del współpracy i wzajemnego uzupełniania się z innymi 
podmiotami, gwarantując wysoki standard i godne wa-
runki ostatniej posługi za przyzwoitą cenę – podkreśla 
T. Kanik.                                                                         kk

Ogólnopolską akcję Rower pomaga Fundacja 
Ekologiczna Arka wspólnie z uczniami bielskiej Szko-
ły Podstawowej nr 10 zainaugurowała 10 marca obok 
pomnika Reksia przy ul. 11 Listopada. 

 – Namawiamy wszystkich rowerzystów, aby wpi-
sywali przejechane na rowerze kilometry na stronę 
www.RowerPomaga.pl. W specjalnym kalkulatorze zo-
baczą, o ile ograniczyli emisję CO2, rezygnując z po-
konania tej trasy samochodem. Za każde 5000 kilome-
trów wspólnie przejechane na rowerach przekazujemy 
dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych 
ich wymarzony rower. Rowery fundują sponsorzy. Szu-
kamy wolontariuszy i partnerów akcji, a także kolejnych 

EKOLODZY RUSZAJĄ W TRASĘ

w dodatku z recyklingu, i transport kolejowy. Śmieci bę-
dą zbierane do specjalnych toreb uszytych ze starych 
banerów używanych w czasie happeningów. 

16 marca o tym, jak nie pomnażać śmieci i odpa-
dów Fundacja Arka przekonywała i młodzież z Zespo-
łu Szkół Technicznych i Handlowych

Ogólnopolska kampania Nie bądź jednorazowy 
dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. Patronat nad akcją sprawuje 
Ministerstwo Środowiska, a Partnerem Merytorycznym 
jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.   kk

sponsorów, by kupić rowery dla dzieci – mó-
wi prezes Fundacji Arka Wojciech Owczarz. 
Podczas akcji Arka rozdawała rowerowe 
serduszka, główny symbol akcji, które nale-
ży nalepić na rower.

Akcję Rower Pomaga fundacja wyko-
rzystuje też do propagowania zbierania od-
padów pod hasłem 365 reklamówek śmieci. 
W zorganizowanych w Bielsku-Białej warsz-
tatach na ten temat wzięli udział uczniowie 
klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 10. Teraz Ar-
ka rusza w trasę po Polsce, zamierzając od-
wiedzić prawie wszystkie województwa, w 
których zorganizuje 16 happeningów, a tak-
że akcje zbiórek odpadów opakowaniowych. 
Będą konferencje prasowe, warsztaty i gry 
edukacyjne.

 – Promujemy naszą akcję, w której za-
chęcamy uczestników do zebrania co naj-
mniej jednej reklamówki śmieci w parkach, 
na terenach zielonych, lasach, nad rzekami. 
Wszystkie zebrane reklamówki są sumowa-
ne na stronie www.365reklamówekśmieci.pl, 
a sama strona służy do ciekawej i wymiernej 
edukacji ekologicznej – mówi W. Owczarz, 
podkreślając, że w czasie trasy do porusza-
nia się wykorzystywane będą tylko rowery,  
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Mieszkańcy Bielska-Białej i okolicy 
zdążyli się już przyzwyczaić, że właści-
wie co tydzień mogą zapoznać się z naj- 
ważniejszymi informacjami ze stolicy 
Podbeskidzia na łamach Kuriera Radia 
Bielska. Teraz wydawnictwo przygo-
towało eleganckie albumowe wydanie 
rocznika z najważniejszymi informacja-
mi zamieszczonymi w tygodniku. 

Kiedy ten bezpłatny tygodnik poja-
wił się na rynku w 2011 r., niewiele osób 
wróżyło mu dłuższą przyszłość. Dzisiaj 

zyskał on wierne grono czytelników. Ty-
godnik ukazuje się w każdy czwartek 
w nakładzie 32 tys. egzemplarzy. Wy-
dawnictwo podkreśla, że jest członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, 
który daje gwarancje reklamodawcom  
i czytelnikom rzetelność nakładu. Do 
ponad 2 tysięcy osób Kurier Radia Biel-
sko dociera mailowo.

 – Właśnie ukazała się roczniko-
wa wersja tygodnika, w której zamiesz-
czamy najciekawsze i najważniejsze, 

naszym zdaniem artykuły i informacje, 
jakie ukazały się na naszych łamach od 
stycznia do grudnia 2014 roku – mówi 
redaktor naczelna Kuriera Radia Biel-
ska Wanda Then. 

Rocznik, podobnie jak tygodnik, 
jest bezpłatny i trafia do osób, instytucji 
i firm, z którymi współpracujemy. Czy-
telnicy i słuchacze Radia Bielsko mogą 
go zdobyć, uczestnicząc w konkursach 
i krzyżówkach organizowanych przez 
radio.                                                 JacK

ROCZNIK KURIERA RADIA BIELSKO CAŁKIEM ZA DARMO

IMPRESJE TANECZNE  
W HAŁCNOWIE

Po raz 11. Miejski Domu Kultury w Hał- 
cnowie zorganizował 28 lutego cieszący się 
dużą popularnością festiwal Zimowe Impre-
sje Taneczne, w którym zaprezentowały się 
42 zespoły taneczne – w sumie 600 osób. 
18 zespołów przyjechało z ośrodków kultury 
w Kozach, Pyskowicach, Jastrzębiu Zdroju, 
Rybniku, Cieszynie i Pszowie. Najliczniejsza 
była reprezentacja Miejskiego Domu Kultu-
ry w Bielsku-Białej. 24 zespoły na co dzień 
przygotowują swoje programy w Domach 
Kultury w Kamienicy, Hałcnowie, Komorowi-
cach, Wapienicy, Olszówce, DK Włókniarzy, 
DK im. W. Kubisz oraz w Świetlicy w Miku-
szowicach Krakowskich.

Publiczność obejrzała w sumie 49 pre-
zentacji konkursowych w różnych stylach  
i formach tanecznych, które oceniało jury 
– Kalina Porazińska, tancerka, choreograf  
z Sopockiego Teatru Tańca; Jolanta Chavez-
-Gabor, tancerka, choreograf, pedagog oraz 
Kryspin Hermański, absolwent Szkoły Bale-
towej w Bytomiu, finalista programu You Can 
Dance z 2008 r.

 Pierwsze miejsce w kategorii teatr tań-
ca i Puchar Dyrektora MDK zdobył zespół 
Art Dance Senior z Domu Kultury im. W. Ku-
bisz w Bielsku-Białej za układ taneczny pt. 
Daj mi losie, który podobał się bardzo nie tyl-
ko jurorom, ale także publiczności. 

W kategorii taniec nowoczesny I miej-
sce zajął D.G.F CREW z DK w Wapienicy, 
w kategorii taniec współczesny zwyciężył 
Fenomen z DK w Kamienicy. W kategorii in-
ne propozycje taneczne w grupie młodszej 
I miejsce zajęła Formacja Tańca Jazzowe-
go Mały J-J ze Świetlicy w Mikuszowicach 
Krakowskich, w grupie dziecięcej – Estrada 
Dziecięca Dwuznak z DK w Hałcnowie. Dy-
plomy dla najlepszych choreografów otrzy-
mali: Elżbieta Barwicka-Picheta, Anna Ham-
pel, Alicja Paleta, Aldona Hijacynt-Paleta  
i Magdalena Koim.                                         kk

Z sukcesami wystąpił Zespół Tań-
ca i Piosenki Jarzębinki – działający 
przy Bielskim Centrum Kultury – na 8. 
Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecz-
nych Drgania przestrzeni, które odbyły 
się 28 lutego w Zgierzu. Młodszej gru-
pie za wykonanie układu Spełni się ju-
ry przyznało I miejsce w kategorii taniec 
współczesny do lat 11, starsze Jarzę-
binki – Grupa J zajęły II miejsce w kate-
gorii taniec współczesny powyżej 15 lat 
za Moje kroki. Jury postanowiło również 
przyznać nagrodę specjalną dla indywi-
dualności scenicznej turnieju Bartłomie-
jowi Malarzowi ze starszej grupy. 

TANIEC WSPÓŁCZESNY TO SPECJALNOŚĆ JARZĘBINEK

 – Poziom konkursu był bardzo wysoki. Nie spodzie-
waliśmy się tak dobrego wyniku, tym bardziej, że były to 
premierowe, czyli związane z dodatkową tremą, prezenta-
cje. Cieszy mnie również fakt, że tytuł najlepszego tance-
rza konkursu, w którym uczestniczyło kilkaset osób, trafił do 
jednego z naszych wychowanków – mówi autorka obydwu 
choreografii Jarzębinek Aleksandra Komarnicka-Drużbicz.

To nie pierwszy sukces Jarzębinek w tym sezonie.  
W październiku zespół uczestniczył w 2. Ogólnopolskich 
Spotkaniach Taneczne Pląsy dramy 2014 w Pyskowicach 
Śląskich. Jarzębinki zdobyły: I miejsce w kategorii inne for-
my tańca 12-15 lat za Kocie igraszki, II miejsce w kategorii 
taniec współczesny 12-15 lat za Dogonić myśli oraz III miej-
sce w kategorii taniec współczesny powyżej 15 lat za układ 
W sieci. Nagrodzone choreografie przygotowała Aleksan-
dra Komarnicka-Drużbicz. 

W listopadzie układ choreograficzny W sieci przyniósł 
Jarzębinkom I miejsce w kategorii taniec współczesny 12-15 
lat na 7. Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych Bełcha-
tów Power Dance 2014. Jury pochwaliło: przemyślaną i dy-
namiczną kompozycję zaprezentowanego układu, zastoso-
wanie wielu oryginalnych rozwiązań w rysunku, dobrą tech-
nikę wykonania, wykorzystanie i poprawne wykonanie trud-
nych partnerowań oraz ciekawy dobór tematu. 

 – Jestem bardzo zadowolona z tego, jak rozwija się 
zespół. Nagrody nie są dla nas najważniejsze, ale niesamo-
wicie motywują do dalszej pracy. Konkursy są dla naszych 
podopiecznych przede wszystkim okazją do sprawdzenia 
swoich możliwości, a przy tym uczą pokory i szacunku do 
pracy innych wykonawców – mówi Barbara Komarnicka-
-Drużbicz, założycielka, kierownik i choreograf zespołu, któ-
ra w 2014 r. obchodziła 30-lecie pracy artystycznej.              r

MIEJ DOBRĄ ENERGIĘ 
Ruszyła 5. edycja kampanii Bielsko-Biała chroni kli-

mat, realizowanej przez Urząd Miejski. Jednym z jej ele-
mentów jest konkurs pn. Miasto dobrej energii, skierowa-
ny do uczniów bielskich szkół. Ten konkurs to przedsmak 5. 
Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, który odbędzie się 
19 czerwca w parku Słowackiego. 

Podczas festiwalu w atmosferze pikniku i dobrej zaba-
wy przekazywane są informacje na temat związków między 
wykorzystaniem energii a środowiskiem; organizatorzy za-
chęcają do zmniejszania zużycia energii oraz używania jej 
odnawialnych źródeł.

Beskidzki Festiwal Dobrej Energii to także nagroda dla 
przedszkoli i szkół za aktywne uczestnictwo w konkursach, 
w których dzieci i młodzież twórczo prezentują swoje sposo-
by na oszczędzanie energii oraz ochronę środowiska natu-
ralnego. W każdym kolejnym roku rośnie liczba uczestników 
i prac konkursowych, a tym samym świadomość ekologicz-
na mieszkańców.

Ze szczegółami konkursu Miasto dobrej energii moż-
na zapoznać się na stronie internetowej Biura Zarządzania 
Energia UM informującej o kampanii Bielsko-Biała chroni 
klimat – festiwaldobrejenergii.pl. Szczegółowe informacje 
o całym projekcie można znaleźć na stronie internetowej 
www.um.bielsko.pl.                                                   opr. JacK 
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W Bielsku-Białej powstaje film dokumentalny prezentują-
cy zmiany społeczno-obyczajowe na jego terenie w pierwszej 
połowie XX wieku.

 – Jesteśmy nieformalną grupą, która zbiera materiały do-
tyczące przedwojennego Bielska. Interesujemy się relacjami 
pomiędzy Polakami, Niemcami i Żydami w tamtym okresie oraz 
zmianami, jakie następowały wraz ze zmianą sytuacji geopoli-
tycznej. Szczególnie ciekawi nas sprawa niemieckiej wyspy ję-
zykowej i ówczesnej sytuacji demograficznej, społecznej i kul-
turalnej Bielska i Białej oraz to, jak te miasta zmieniły się w la-
tach 1930-50 – informuje Dariusz Tomalak członek nieformal-
nej grupy przyjaciół.

Realizatorzy mają nadzieję, że w przyszłości z zebranych 
materiałów powstanie film dokumentalny.

 – Poszukujemy wszelakiego rodzaju archiwaliów – fil-
mów, zdjęć, książek itp. Najbardziej cenne byłyby dla nas 
wspomnienie osób, które pamiętają tamte czasy lub mogą  
o nich opowiedzieć, ponieważ mają wiedzę o okresie między-
wojennym i wojennym Bielska i Białej. Chcielibyśmy stworzyć 
jak najbardziej obiektywny obraz tamtych czasów, dlatego po-
szukujemy ludzi różnych narodowości, którzy mogliby nam coś 
o tym okresie opowiedzieć. Jeśli znają państwo osoby, które 
zgodziłyby się udzielić nam wywiadu lub dostarczyć archiwa-
liów, to bardzo prosimy o kontakt – dodaje Dariusz Tomalak. 

Z pomysłodawcami najłatwiej skontaktować się mailowo, 
pod adresem filmobielsku@wp.pl                                                      JacK

Ekipa realizatorów filmu

KRĘCĄ FILM O MIEŚCIE

ODNOWIONY BLOK OPERACYJNY – dokonczenie ze str. 3
Kompleksowy remont bloku operacyjnego trwał od końca 

listopada 2014 r. i pochłonął 2,6 mln zł. Większość środków na 
ten cel wygospodarował sam szpital, a Starostwo Powiatowe, je-
go organ założycielski, wyasygnowało 490 tys. zł. Od listopada 
2012 r. na remonty i modernizację Szpital Pediatryczny otrzymał 
wsparcie od Starostwa Powiatowego w kwocie łącznej 3 mln zł. 
Działalność remontową szpitala dla małych pacjentów wspierał 
też Fiat Auto Poland i spółki z grupy Fiata.

Szpital Pediatryczny powstał w roku 1951 w budynkach 
dawnych koszar wojskowych przy ul. Sobieskiego. Dziś komplek-
sową opiekę medyczną zapewnia dzieciom i młodzieży z Biel-
ska-Białej, powiatu bielskiego i pozostałych powiatów południo-
wej części nowej województwa śląskiego. W zeszłym roku hospi-
talizowano w nim 626 pacjentów, w poradniach specjalistycznych 
udzielono 44,5 tys. porad, w izbie przyjęć – 20 tys. porad. Liczby 
te rosną z roku na rok. Szpital zatrudnia 255 osób, w tym 50 leka-
rzy i 100 pielęgniarek.                                                                    kk

11 marca w Ratuszu odbyło się – przy nie-
zbyt wysokiej frekwencji – kolejne otwarte spotka-
nie mieszkańców, rad osiedli i organizacji pozarzą-
dowych oraz radnych na temat budżetu obywatel-
skiego (partycypacyjnego). Celem spotkania było 
zebranie najnowszych uwag i propozycji co do re-
guły funkcjonowania w Bielsku-Białej tego budżetu. 

Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady 
Miejskiej Jarosław Klimaszewski, który rozpoczął 
od przypomnienia przebiegu prac nad przygoto-
waniem pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w 
Bielsku-Białej oraz jego realizacji, a następnie dru-
giej edycji, dla której zmieniono zasady. Pierwszą 
edycję poprzedziła dyskusja nad celowością wpro-
wadzenia budżetu obywatelskiego w naszym mie-
ście, w której uczestniczyli radni, rady osiedli, or-
ganizacje pozarządowe i mieszkańcy. Potem wy-
łoniono Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i wy-
znaczono kwotę do podziału – 2 mln zł, co stano-
wiło 0,5 proc. całego budżetu miasta. Zgłaszanie 
przez mieszkańców propozycji projektów poprze-
dziła akcja informacyjno-edukacyjna. Spośród 171 
zgłoszonych projektów pozytywnie zweryfikowa-
no 108 i one zostały poddane pod głosowanie, w 
którym wzięło udział prawie 28.500 mieszkańców, 
czyli 20,6 proc. ogółu dorosłych bielszczan. Głoso-
wano na trzy sposoby – drogą elektroniczną, osobi-
ście i korespondencyjnie. Wybrano do realizacji trzy 
projekty. Druga edycja (rok 2015) przyniosła zmia-
ny, które wprowadzono między innymi na skutek 
uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Kwotę BO 
powiększono do 3,75 mln  zł, ale też podzielono od 
razu na projekty ogólnomiejskie  (2 mln zł) i osiedlo-
we 1,75 mln zł, przyznając każdemu z osiedli równą 
kwotę 75 tys. zł. Tym razem mieszkańcy zgłosili 79 
projektów, po weryfikacji było ich 62, w tym 24 ogól-
nomiejskie i 33 osiedlowe. W głosowaniu z udzia-
łem 10.626 (7% uprawnionych) wybrano 33 projekty 
– 11 ogólnomiejskich i 22osiedlowe.  W drugiej edy-
cji wprowadzono szereg zmian – np. obniżono wiek 
głosujących  mieszkańców do lat 16, wydzielono 
pulę środków na projekty ogólnomiejskie i osiedlo-
we, ograniczono sposób głosowania do elektronicz-
nego i osobistego, ograniczono ilość głosów odda-
wanych z jednego adresu e-mail do 5 oraz szereg 
innych usprawnień. 

Ocenę obu edycjom budżetu wystawili miesz-
kańcy i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej 
Bona Fides. Uznano między innymi, że spadek za-
interesowania drugą edycją i spadek frekwencji mo-
gły być spowodowane tym, że w pierwszej niemal 
całą pulę środków otrzymał jeden projekt. Zbyt sła-
by był też sposób informowania o budżecie party-
cypacyjnym, podobnie jak działania aktywizujące 
mieszkańców. Na frekwencje wpłynąć mogła jesz-
cze negatywnie rezygnacja z głosowania w przy-
padku zgłoszenia tylko jednego pozytywnie zwery-
fikowanego projektu osiedlowego. Niektórzy miesz-

kańcy kwestionowali konieczność weryfikacji głosu-
jących poprzez PESEL. Pojawiły się głosy, że wnio-
skodawcy, zbierając podpisy pod swymi wnioska-
mi, nie podawali pełnej informacji o celu zbierania 
podpisów pod swoim wnioskiem chcąc uzyskać, co 
wprowadzało dezorientację wśród osób udzielają-
cych poparcia. Zabrakło także forum dyskusyjnego 
z udziałem wnioskodawców po zakończeniu głoso-
wania. Za pozytywne, między innymi, uznano wpro-
wadzenie skutecznego sposobu wykorzystania 
„cząstkowych” środków, które pozostały po wybo-
rze zwycięskich projektów, by nie przepadły. Ogra-
niczenie – w drugiej edycji – do możliwości oddania 
tylko pięciu głosów z jednego adresu przeciwdzia-
łało nadużyciom. Pozytywnie też przyjęto rozbudo-
wanie strony internetowej budżetu obywatelskiego 
oraz jej merytoryczną treść. 

Podczas marcowego spotkania padły nowe 
propozycje i uwagi głownie ze strony przedstawi-
cieli rad osiedli. Małgorzata Leśniowska (RO Bia-
ła Krakowska) wnioskowała, by wprowadzić możli-
wość głosowania na projekt z sąsiedniego osiedla 
w przypadku, gdy we własnym nie ma głosowania, 
bo np. zgłoszono tylko jeden projekt, który wchodzi 
do realizacji automatycznie. Renata Lejawka (RO 
Lipnik) uznała, że warto by wprowadzić możliwość 
zgłaszania projektów dla 2, 3 osiedli łącznie (projek-
ty ponadosiedlowe), złożyła też propozycję powrotu 
– przy głosowaniu – do rozdysponowania 10 punk-
tów z podziałem na wybrane projekty, a Waldemar 
Wysocki (RO Słoneczne) wnioskował, by na stro-
nie internetowej budżetu obywatelskiego utworzyć 
forum dyskusyjne. Pojawiła się propozycja miesz-
kanki Grażyny Staniszewskiej, by budżet obywa-
telski obsługiwał jakiś podmiot zewnętrzny wyłania-
ny w przetargu, a nie Urząd Miejski. Były też głosy 
za uproszczeniem i doprecyzowaniem regulaminu 
budżetu obywatelskiego, a w nim pojęć – projekty 
osiedlowe, projekty ogólnomiejskie (W. Wysocki, 
Paweł Pajor). Grzegorz Jaszczurowski (mieszka-
niec) wnioskował, aby budżet obywatelski w całości 
powierzyć radom osiedli, a kolejny wniosek – Elż-
biety Rosińskiej (RO Wojska Polskiego) – dotyczył 
wyeliminowania szkół spośród autorów projektów, 
bo jednostki budżetowe powinny z innych środków 
realizować inwestycje. R. Lejawka zgłosiła uwagę, 
że czas pomiędzy zakwalifikowaniem projektu po 
weryfikacji a głosowaniem powinien być dłuższy niż 
ostatnio, co najmniej miesięczny. Pożądana też – 
zdaniem Grażyny Staniszewskiej – byłaby prezen-
tacja projektów podczas zebrań rad osiedlowych. 
Była jeszcze propozycja Bogdana Borgosza (RO 
Polskich Skrzydeł ), by środki na projekty osiedlowe 
z osiedli, które swych projektów nie złożyły, zostały 
przesunięte na trzy projekty z najwyższą notą z dru-
gich miejsc we wszystkich osiedlach. Te i pozosta-
łe zgłoszone uwagi będą analizowane pod kątem 
możliwości wprowadzenia ich w życie.                  kk

JAK UDOSKONALIĆ BUDŻET 
OBYWATELSKI (PARTYCYPACYJNY)
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RECYTOWALI WIERSZE  
W KAMIENICY

Pod hasłem Słońce, słońce i życie... 26 lutego  
w Domu Kultury w Kamienicy odbył się 17. Miejski 
Konkursu Recytatorski. Zmagania młodych recytato-
rów oceniało jury w składzie: Jadwiga Grygierczyk, 
Krystyna Małecka i Anna Puchałka. Po wysłuchaniu 
29 wystąpień recytatorów postanowiło wytypować do 
kolejnego etapu – Rejonowego Konkursu Recytator-
skiego, który odbędzie się 27 marca w Domu Kultury 
im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej – Krzysztofa Gu-
molę z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych i Mi-
kołaja Wiśniewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 37  
(w kategorii klas I-III); Mikołaja Kusaka z DK im. W. 
Kubisz, Tamarę Berdarich z SP nr 25, Julię Witas z SP 

nr 3 i Lenę Ryncarz z SP nr 22 (w kategorii klas IV-VI) 
oraz gimnazjalistów Pawła Wicharego z DK  im. W. 
Kubisz, Dawida Rumiana z Gimnazjum nr 4 i Ninę Wy-
kręt z Gimnazjum nr 22

Jury sugeruje, aby opiekunowie i instruktorzy 
bardziej wspierali recytatorów w doborze właściwego 
do ich wieku i możliwości interpretacyjnych repertu-
aru. Zachęca również do poszukiwania nowych środ-
ków wyrazu scenicznego, dalszej pracy nad doskona-
leniem warsztatu, poprawnością dykcyjną i interpreta-
cyjną prezentowanych tekstów. Jednak wysoko oce-
nia poziom organizacji eliminacji i wspaniałą atmosfe-
rę, jaką stworzyli organizatorzy.

Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody książkowe ufundowane przez Miejski 
Zarząd Oświaty oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej.                                        r

Laureaci gimnazjalni wraz z jurorami konkursu, fot. Monika Sowa

O WYZWOLENIU KL AUSCHWITZ
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Biel-

sku-Białej 18 lutego zorganizowała prelekcję dla mło-
dzieży z okazji 70. rocznicy wyzwolenia niemiec-
kiego koncentracyjnego obozu zagłady Auschwitz-
-Birkenau. Paweł Zawisza, historyk z Biura Eduka-
cji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowi-
cach przybliżył historię zakładania obozów koncen-
tracyjnych i obozów zagłady na terenie okupowanej 
Europy i Polski. Historyk poinformował, że w okre-
sie działania obozu zginęło ok. 1,1 mln Żydów z ca-
łej Europy, wielu Polaków, Czechów, Francuzów, Ro-
sjan, Białorusinów, Niemców, Cyganów (Romów)  
i obywateli wielu innych narodowości.                opr. JacK

PIEŚNI SPOD ŻAGLI W IV LO
Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej w IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej było go-
spodarzem 9. Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Że-
glarskiej. Zespoły i soliści zaprezentowali 24 piosenki że-
glarskie o różnorodnym charakterze muzycznym i cho-
reograficznym. Przebijała z nich nostalgia za bezpieczną 
keją, tęsknota za ukochanymi, ale i radość obcowania  
z morskim żywiołem.

Występy oceniała czteroosobowa komisja pod 
przewodnictwem Beaty Olmy z Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych. Uczestnicy i widzowie konkursu, 
oczekując na decyzję komisji, wysłuchali opowieści ka-
pitana żeglugi wielkiej Jerzego Ryrycha o pracy na mo-
rzu. Obejrzeli też inscenizację Puckich Zaślubin. 

Wśród solistów I miejsce zajęła Zuzanna Buzde-
rewicz z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, II miejsce – Aneta 
Puczka z IV LO, III miejsce – Wojciech Stosel ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zakopanym. Wyróżnione zosta-

ły Izabela Kurcjus i Zuzanna Cza-
der z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu.  
W kategorii zespoły I miejsce zosta-
ło przyznane Galeonowi II z Gim-
nazjum nr 1 w Łodygowicach, któ-
ry otrzymał także nagrodę publicz-
ności, II miejsce przypadło zespo-
łowi Ardente z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Buczkowicach, a III miej-
sce – grupie Fairy Tale z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Jasienicy. 
Wyróżniono także Wiewiórki z ZSP  
w Jasienicy oraz Shantymentalnych 
z SP 1 w Łodygowicach.          JacK 

WAŻNY TELEFON NAD WODĄ
1 marca Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogo-

towie Ratunkowe w Bielsku-Białej  uruchomiło numer 
ratunkowy nad wodą 604900300. Numer ten jest prze-
znaczony dla osób potrzebujących pomocy na obsza-
rach wodnych miasta Bielska-Białej oraz powiatów 
bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w wojewódz-
twie śląskim, w szczególności na terenie Jeziora Mię-
dzybrodzkiego i Jeziora Żywieckiego.

Dyspozytor numeru ratunkowego znajduje się  
w całodobowej i całorocznej Bazie Ratownictwa Wod-
nego Beskidzkiego WOPR w Żywcu-Moszczanicy, 
przy ul. Królowej Jadwigi 167.

– Telefonując na numer ratunkowy, przekazuje-
my dyspozytorowi informacje o zdarzeniu w następu-
jącej kolejności: miejsce zdarzenia, powód wezwania, 
liczba poszkodowanych ewentualnie podstawowe da-
ne o każdym poszkodowanym, stan każdego poszko-
dowanego (przytomny/nieprzytomny, oddech/brak od-
dechu, tętno/brak tętna, ewentualne rany, inne waż-
ne objawy), dane wzywającego. Nigdy też nie kończy-
my rozmowy jako pierwsi – informuje Marcin Goliasz  
z WOPR.                                                                 JacK 

SUŁKOWSCY I ICH LASY
Lasy książąt Sułkowskich na terenie Bielska i w 

okolicy – to tytuł wykładu Jakuba Krajewskiego, wygło-
szonego 19 lutego w ramach cyklu Historyczne Czwart-
ki organizowanych przez Książnicę Beskidzką i Biel-
sko-Bialskie Towarzystwo Historyczne. 

 – Wielkie fortuny zawsze budziły wiele emocji. 
Powstawały w wyniku mariaży, pracy i przedsiębiorczo-
ści ich właścicieli, jak i wyzysku oraz sporów między 
szlachtą. Pamiątką po nich są zamki, posiadłości, za-
piski kronikarzy, archiwalia, etc. Podobnie jest z dobra-
mi książąt Sułkowskich, którzy mieli swoje posiadłości 
na terenie obecnego Bielska-Białej i okolicznych miej-
scowości w latach 1752-1945. Ważnym źródłem docho-
dów książęcych była gospodarka leśna. Drewno było 
przez wieki stale potrzebnym materiałem budowlanym, 
ponieważ wznoszone z niego obiekty niszczyły częste 
pożary. Służyło również, jako energia opałowa – mówił 
Jakub Krajewski. Pokazał także wizerunki nieznanych 
miejsc związanych z Sułkowskimi.                            JacK 
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PRZETARGI, ROKOWANIA 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych 
1. lokal nr 22 w budynku przy ul. Jesionowej 17 obj. 
Kw BB1B/00131110/8 wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własno-
ści gruntu ozn. jako dz. 486/15 o pow. 4299 m2 obj. Kw 
BB1B/00029326/7 obręb Aleksandrowice
powierzchnia: 34,70 m2

udział w gruncie: 347/36276 części
cena wyw.: 95.232,00 zł, wadium: 9.000,00 zł
Lokal usytuowany jest na parterze budynku i składa się 
z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal sta-
nowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań. Budynek należy do zasobów Spół-
dzielni Mieszkaniowej Strzecha z siedzibą w Bielsku-
-Białej przy ul. Osuchowskiego 4.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania prze-
strzennego. Lokal można obejrzeć po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Wydziałem Mienia Gminnego i Rolnictwa 
UM – tel. 334701231. I przetarg ustny nieograniczony 
przeprowadzono 23 stycznia 2015 r.
Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego, plac Ratuszo-
wy 5. Wadium należy wpłacić do 10 kwietnia 2015 r. 
2. lokal nr 3A przy ul. Moniuszki 18 wraz z udziałem w 
częściach wspólnych budynku i urządzeń z równocze-
snym oddaniem w wieczyste użytkowanie do 16 grudnia 
2081r. udziału w parceli ozn. jako dz. 1247 o pow. 284 m2 
obj. Kw BB1B/00048924/8 obręb Górne Przedmieście
powierzchnia lokalu: 63,36 m2

udział w gruncie: 91/1000 części
cena wyw.: 164.628,00 zł, w tym: lokal 158.400,00 zł, 
udział w gruncie 6.228,00 zł, wadium: 16.000,00 zł
Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku wielorodzin-
nego i składa się z dwóch pokoi (w tym jeden dostępny 
z korytarza), kuchni, pomieszczenia gospodarczego, ła-
zienki i wc (poza lokalem). Lokal stanowi pustostan, jest 
wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, wpisany 
jest do gminnej ewidencji zabytków. Dla terenu nie obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Lokal 
można obejrzeć 1 kwietnia 2015 r. w godz. 12.00-13.00.
Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego, plac Ratuszo-
wy 5. Wadium należy wpłacić do 10 kwietnia 2015 r. 
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste części grun-
tu wynosić będą 1 proc. od ustalonej w przetargu ce-
ny gruntu, z tym, że za pierwszy rok użytkowania wie-
czystego należy wnieść pierwszą opłatę wynoszącą 15 
proc. tej ceny. Do ww. opłat doliczony zostanie VAT okre-
ślony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wy-
sokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej 
niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie 
zmianie. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste grun-
tu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego,  
w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za da-
ny rok, bez wezwania. Od nieuiszczonych w terminie 
opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. Co 
do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobo-
wiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadcze-
nia o poddaniu się egzekucji z art.777 § 1 pkt 4 Kodeksu 

postępowania cywilnego. Cena za lokal oraz pierwsza 
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu podlega zapła-
cie przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do zwrotu środków zgroma-
dzonych przez gminę na fundusz remontowy przypada-
jących na lokal będący przedmiotem sprzedaży. Zwrot 
środków powinien nastąpić przed dniem zawarcia umo-
wy przenoszącej własność.
Wadium do przetargów należy wpłacić przelewem na 
konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finanso-
wo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pe-
kao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem 
wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto urzędu  
w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się w termi-
nie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi  
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał 
od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wylicy-
towaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Prezydent Bielska-Białej zaprasza do udziału w rokowa-
niach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych
1. sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Ja-
na III Sobieskiego 38 wraz z udziałem w częściach 
wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własno-
ści gruntu ozn. jako dz. 86/4 o pow. 300 m2 obj. Kw 
BB1B/00075672/4 obręb Górne Przedmieście
powierzchnia lokalu: 22,98 m2

udział w gruncie: 142/1000 części
cena wyw.: 74.529,00 zł, w tym: lokal 60.897,00 zł, udział 
w gruncie 13.632,00 zł, zaliczka: 7.000,00 zł
Terminy przeprowadzonych przetargów: 16 października 
2014 r., 13 lutego 2015 r.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze 3-loka-
lowego budynku i składa się z jednego pokoju z anek-
sem kuchennym oraz wc. Do lokalu przynależy piwnica 
o pow. 3,53 m2. Lokal stanowi pustostan, jest wolny od 
obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Budynek objęty jest ochroną konserwatorską poprzez 
wpis do rejestru zabytków pod poz. A-98/76 na pod-
stawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków  
w Bielsku-Białej z 31.08.1976r. nr Kl.IV-5340/392/76. 
Granica zabytku rozciąga się na całość obiektu w ra-
mach parceli budowlanej. Z uwagi na wpis nieruchomo-
ści do rejestru zabytków, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy 
z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ce-
na lokalu osiągnięta w rokowaniach zostanie obniżona  
o 30 proc., natomiast cena gruntu o 50 proc.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania prze-
strzennego. Lokal można obejrzeć 30 marca 2015 r.  
w godz. 12.00-13.00. Rokowania odbędą się 10 kwietnia 
2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu 
Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 5. Pisemne zgłosze-
nie do rokowań należy złożyć do 7 kwietnia. Zaliczkę na-
leży wpłacić do 7 kwietnia 2015 r. 
2. położenie: rejon ul. Suchej, obręb Mikuszowice Śl.
oznaczenie: dz. 148/13 Kw BB1B/00062683/0
powierzchnia: 929 m2

przeznaczenie: zabudowa budynkiem mieszkalnym
terminy przeprowadzonych przetargów: 28 sierpnia 2014 
r., 22 stycznia 2015 r.
cena wyw.: 167.220,00 zł, zaliczka: 16.000,00 zł

Działka jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do 
prostokąta, teren porośnięty drzewami i krzewami. Ist-
niejące drzewa starsze niż 10-letnie, inne niż owocowe 
– podlegają ochronie na podstawie ustawy z 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody. Ich usunięcie może na-
stąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Obsługa 
komunikacyjna planowana jest z ul. Suchej poprzez dz. 
148/11 stanowiącą własność gminy. Nieruchomość jest 
wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania prze-
strzennego. Została wydana decyzja o warunkach zabu-
dowy Nr UA.6730.2.68.2013 z 29.03.2013r. dla budowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem.
Do ceny działki ustalonej w drodze rokowań zostanie do-
liczony VAT określony zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa.
3. położenie: ul. Lipnicka, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 915/10 Kw BB1B/00048221/0
powierzchnia: 803 m2

przeznaczenie: zabudowa budynkiem mieszkalnym
terminy przeprowadzonych przetargów: 28 sierpnia 2014 
r., 22 stycznia 2015 r.
cena wyw.:128.480,00 zł, zaliczka: 12.000,00 zł
Działka jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do 
prostokąta, teren zielony, porośnięty drzewami. Istnieją-
ce drzewa starsze niż 10 letnie, inne niż owocowe – pod-
legają ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. Ich usunięcie może nastąpić po uzyskaniu sto-
sownego zezwolenia. Dla terenu nie obowiązuje plan za-
gospodarowania przestrzennego. Została wydana de-
cyzja o warunkach zabudowy nr UA.6730.2.229.2013  
z 21.10.2013r. dla budowy budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego z garażem. Została ustanowiona nieodpłat-
na służebność przesyłu polegająca na posadowieniu na 
działce numer 915/10 obj. Kw BB1B/00048221/0 – kana-
lizacji deszczowej o średnicy 100 mm o długości 10,95 
m i kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 
17,95 m wraz ze studnią rewizyjną o średnicy 1000 mm 
o przebiegu jak zaznaczono na projekcie ustanowienia 
służebności przesyłu na działce 915/10 sporządzonym 
4 lutego 2013 r. przez geodetę oraz na zapewnieniu do-
stępu (dojścia i dojazdu) – na rzecz AQUA S.A. w Biel-
sku-Białej. Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa. 
Istnieje możliwość przebudowy ww. sieci. Nieruchomość 
nie jest przedmiotem zobowiązań. Do ceny działki usta-
lonej w drodze rokowań zostanie doliczony VAT określo-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rokowania odbędą się 17 kwietnia 2015 r. w sali nr 208 
(II piętro) Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 5: o godz. 
1000 na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. 
Suchej, o godz. 1030 na sprzedaż nieruchomości poło-
żonej przy ul. Lipnickiej. Pisemne zgłoszenie do roko-
wań należy złożyć do 13 kwietnia 2015 r. Zaliczkę należy 
wpłacić do 13 kwietnia 2015 r.
Obecność oferentów lub ich pełnomocników podczas ro-
kowań jest obowiązkowa. Osoby zamierzające uczestni-
czyć w rokowaniach powinny złożyć pisemne zgłoszenie 
udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie opatrzo-
nej imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą 
albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba 
prawna, z określeniem nieruchomości, w określonym 
terminie, w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego  
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 5, pok.

ciąg dalszy na str. 12
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Zgodnie z uchwałami nr XLVII/1130/2014  
i XLVII/1131/2014 z 13 listopada 2014 r. Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej regulującymi gospodarkę odpadami 
komunalnymi – od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe 
zasady postępowania z odpadami zielonymi. Nie moż-
na ich wrzucać do pojemnika na odpady MOKRE. 

W ramach ponoszonej opłaty odpady zielone bę-
dą odbierane sprzed posesji tylko w ilości 1 worka 120 
litrowego miesięcznie na nieruchomość, w okresie we-
getacji roślin, tj. od 1 kwietnia do 31 października. Worki 
te dostarczy firma wywozowa. Właściciel nieruchomo-

ści decyduje, przy okazji którego odbioru odpadów MO-
KRYCH zostanie odebrany również worek z odpadami 
zielonymi. W dniu odbioru worek należy wystawić obok 
pojemnika na odpady MOKRE. Rozwiązanie takie słu-
żyć ma przede wszystkim tym nieruchomościom, które 
mają mały ogródek, wytwarzają niewielką ilość odpa-
dów zielonych, gdzie nie ma możliwości zorganizowa-
nia kompostownika, a zawożenie odpadów zielonych 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
jest niecelowe, ze względu na ich znikomą ilość. Przy 
okazji ostatnich marcowych odbiorów odpadów MO-

KRYCH dostarczane będą worki na odpady zielone. 
Natomiast właściciele nieruchomości, którzy wy-

twarzają większe ilości odpadów zielonych, nadwyż-
kę ponad limit powinni kompostować w przydomowych 
kompostownikach lub dostarczać własnym transportem 
do PSZOK, gdzie bez dodatkowych opłat oraz limitów 
będą one przyjmowane przez cały rok.

W ramach tzw. usług dodatkowych świadczonych 
przez Urząd Miejski można zamówić transport odpa-
dów do PSZOK. Wówczas dodatkowo płatna będzie 
tylko usługa transportu.                                                 q

202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego. 
Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać: imię, nazwi-
sko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę 
sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający 
zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warun-
ki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej za-
płaty, (w przypadku podania odrębnej ceny lokalu oraz 
udziału w gruncie należy przyjąć proporcje zachodzące 
między nimi w cenie wywoławczej). Do zgłoszenia nale-
ży dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczkę wpłaca się przelewem na konto: Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Biel-
sku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty zaliczki jest wpływ 
pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 
Zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknię-
cia rokowań, a wpłaconą przez uczestnika, który roko-
wania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-
chomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchyle-
nia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości.
Cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem 
umowy sprzedaży nieruchomości. Na wniosek nabywcy 
cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na 
czas nie dłuższy niż 3 lata. Wierzytelność z tego tytułu 
podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. 
Pierwsza rata w wysokości 30 proc. ceny nieruchomo-
ści lub 50 proc. w przypadku, gdy cena rozkładana jest 
tylko na dwie raty – podlega zapłacie przed zawarciem 
umowy przenoszącej własność nieruchomości. Rozło-
żona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocen-
towaniu. Następne raty wraz z oprocentowaniem podle-
gają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w ro-
kowaniach. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu środ-
ków zgromadzonych przez gminę na fundusz remonto-
wy przypadających na lokal będący przedmiotem sprze-
daży. Zwrot środków powinien nastąpić przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
plac Ratuszowy 6 (Biuro Obsługi Interesanta – parter, 
stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub tel. 334701231. Pre-
zydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg/roko-
wania z ważnych powodów. Rokowania mogą zostać za-
mknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Adres internetowy: www.um.bielsko.pl                            q

PRZETARGI, ROKOWANIA – dokończenie ze str. 11 WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 pkt 
2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 
r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami) oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej Bielska-Białej nr XXX/740/2013  
z 23.04.2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Biel-
ska-Białej (przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej nr XIX/487/2012 z 29 maja 2012 r.) obejmu-
jącego obszary:
– w rejonie ulic Darniowej i Dziewanny w obrębie Mię-
dzyrzecze Górne,
– w rejonie potoku Kamienickiego II w obrębie Kamie-
nica,
w rejonie projektowanej drogi krajowej Bielsko-Biała – 

Głogoczów, tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w ob-
rębach Lipnik i Hałcnów, 
– w rejonie ulic Spacerowej, Miedzianej i Lipnickiej  
w obrębie Lipnik
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 8 kwietnia do 7 maja 2015 r. (z wyjątkiem 
sobót i niedziel oraz dni świątecznych) w siedzibie Biu-
ra Rozwoju Miasta przy placu Ratuszowym 6 w ponie-
działki, wtorki, środy, piątki w godz. od 11.00 do 13.00, 
w czwartki w godz. od 1400 do 1700. Dyskusja publicz-
na nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami 
odbędzie się w 14 kwietnia 2015 r. w siedzibie Biura 
Rozwoju Miasta o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na 
piśmie do prezydenta miasta Bielska-Białej z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 
2015 r.                                                                          q 

DZIERŻAWA

Na podstawie 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U.  
z 2014 r., poz. 518 ze zm.) podaję do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczo-
nych zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta do 
oddania w dzierżawę.
1. nr ON.0050.197.2015.MGR z 4 marca 2015 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony (3 lata) nieruchomości przy 
pl. Zwycięstwa, obręb Górne Przedmieście, na rzecz 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
– z przeznaczeniem pod kiosk spożywczo-warzywny. 
ozn.: cz. dz. 595/1, cz. dz. 1179 KW BB1B/00027984/3, 
KW BB1B/00003651/6, powierzchnia: 10 m2, 1 m2

czynsz I strefa: 55,00 zł + VAT miesięcznie
teren zabudowany kioskiem, objęty planem
2. nr ON.0050.198.2015.MGR z 4 marca 2015 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony (3 lata) nieruchomo-
ści przy ul. Lipnickiej, obręb Lipnik, na rzecz oso-
by fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą –  
z przeznaczeniem pod kiosk gastronomiczny. 
oznaczenie: cz. dz. 3646/9 KW BB1B/00061046/6

powierzchnia: 25 m2

czynsz III strefa: 140,00 zł + VAT miesięcznie
teren zabudowana kioskiem, objęty planem
3. nr ON.0050.199.2015.MGR z 4 marca 2015 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. do 30 czerwca 2015 
r., nieruchomości przy ul. Sarni Stok, obręb Stare Biel-
sko – do wykorzystania jako tereny rekreacyjne – na 
rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 180/37 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 325 m2

czynsz: 113,75 zł + VAT rocznie
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem 
jedn. MW                                                                         q 

UWAGA! NOWE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ZIELONYMI

DLA WIECZYSTYCH UŻYTKOWNIKÓW
Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami, użytkownicy wieczyści oraz 
osoby nabywające nieruchomość gruntową w wieczy-
ste użytkowanie lub lokal wraz z prawem użytkowa-
nia wieczystego gruntu, zobowiązani są do ponosze-
nia opłat rocznych przez cały okres użytkowania wie-
czystego, BEZ WEZWANIA w terminie do 31 marca 
każdego roku.
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AUTOBUSY MZK W ŚWIĘTA
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej infor-
muje, że w dniach 4, 5 oraz 6 kwietnia 2015 roku ruch 
autobusów będzie ograniczony.
4 kwietnia (WIELKA SOBOTA)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy 
obowiązującym w soboty. Ostatnie autobusy odjadą  
z początkowych przystanków najpóźniej o godz. 
19.30.Autobusy linii nocnych z 4 na 5 kwietnia nie bę-
dą kursować.
5 kwietnia (WIELKANOC)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jaz-
dy obowiązującym w niedziele i święta. Z początko-
wych przystanków autobusy odjadą w pierwszych kur-

sach według rozkładu jazdy począwszy od godz. 9.45. 
Ostatnie autobusy odjadą z początkowych przystan-
ków najpóźniej o godz. 18.00.
Autobusy linii nocnych z 5 na 6 kwietnia 2015 roku 
wykonają kursy o godzinach: N1 – 4.00 z MZK, 4.30  
z Wapienicy,  N2 – 3.40 z MZK, 4.05 z Komorowic.
6 kwietnia (PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy 
obowiązującym w niedziele i święta.
W dniach 5 i 6 kwietnia w związku z zamknięciem CH 
Sarni Stok oraz TESCO ul. Warszawska autobusy li-
nii nr 8, 11, 16, 25, 51 i 57 nie będą dojeżdżać do ww. 
hipermarketów. Autobusy linii nr 30, 32 oraz 50 będą 
obsługiwać przystanki przy marketach zgodnie z roz-
kładem jazdy. 

Od kilku lat jestem mieszkańcem Bielska-Bia-
łej, pięknego miasta, po którym spacerując, człowiek 
czuje się jak na polu minowym. Chodzi o psie odcho-
dy, a dokładniej o niewywiązywanie się ze sprzątania 
po swoich pupilach ich właścicieli. Większość z posia-
daczy czworonogów wychodzi z bzdurnego założenia, 
że skoro muszą płacić podatek od psa, to ktoś inny po 
psie posprząta. Wielokrotnie zwracałem uwagę wła-
ścicielom psów, widząc ich psy zostawiające odcho-
dy na ulicy, aby posprzątali (zarówno z chodnika, jak  
i z trawników). Reakcja? Albo bluzgi, albo straszenie, 
albo tekst zaraz wrócę i posprzątam. (...) Ze względu 
na charakter pracy mam okazję być w wielu miastach  
w Polsce i szczerze mówiąc, chyba żadne z nich nie 
oferuje takich niespodzianek – napisał jeden z czytel-
ników naszego MS. 

Z taką opinią – niestety – zgodzić się trzeba. Pro-
blem jest, mimo starań edukacyjnych służb porządko-
wych, choć występuje nie tylko w naszym mieście, co 
oczywiście nie jest wcale pocieszające. W Gdańsku 
nakręcono animowany filmik edukacyjny, zachęcający 
mieszkańców do prawidłowego zachowania, w Byto-
miu władze zakupiły specjalne odkurzacze do sprzą-
tania takich nieczystości. Nie byłyby potrzebne takie 
wydatki, gdyby właściciele piesków przestrzegali pra-
wa. A prawo takie, na podstawie ustawy, uchwala so-
bie każda gmina. W naszym mieście jest to Uchwała 
Rady Miejskiej nr XLVII/1130/2014 w sprawie Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Bielska-Białej. Jej łamanie skutkuje mandatem karnym 
a nawet sprawą w sądzie. 

 – Strażnicy miejscy podczas patroli, jak rów-
nież operatorzy monitoringu wizyjnego miasta, zwra-
cają szczególną uwagę na to, czy właściciele sprząta-
ją nieczystości po swoich psach. Problem ten nie jest 
również pomijany podczas przeprowadzanych prelek-
cji z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych 
na terenie naszego miasta. W 2014 r. strażnicy miejscy 
wielokrotnie podejmowali interwencje wobec właści-
cieli, którzy nie uprzątnęli odchodów po swoich psach 
zarówno na osiedlach, jak również w centrum miasta. 
Wobec sprawców tego wykroczenia stosowano środek 
oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, 
nakładano grzywny w postaci mandatu karnego oraz 
kierowano wnioski do Sądu Rejonowego. Z uwagi na 
to, że uprzątnięcie nieczystości po swoim pupilu ma 
negatywny odbiór w opinii społecznej, Straż Miejska 
w Bielsku-Białej w bieżącym roku położyła szczegól-
ny nacisk na ujawnienie tego typu wykroczeń – zapew-
nia Krystian Kowalczyk, zastępca komendanta Straży 
Miejskiej w Bielsku-Białej.

A oto przypomnienie tego fragmentu wspomnia-
nej uchwały, która dotyczy właścicieli czworonogów:

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domo-
we, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzę-
ta domowe są zobowiązane do zachowania środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagroże-
niem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczysz-

czeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użyt-
ku.

2. W szczególności – w celu zapewnienia otocze-
niu porządku i bezpieczeństwa – do obowiązków osób 
utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zapewnienie dozoru nad psami i innymi zwie-
rzętami domowymi;

2) prowadzenie psów na uwięzi; psy niebezpiecz-
ne dla otoczenia muszą mieć nałożony kaganiec;

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych 
przez psy i inne zwierzęta domowe w miejscach pu-
blicznych, w szczególności na klatkach schodowych,  
w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego 
użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach, par-
kingach, parkach, zieleńcach itp. (postanowienie to 
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z po-
mocy psów przewodników); odchody zwierząt należy 
umieszczać w oznaczonych pojemnikach lub koszach 
ulicznych.

4) przewożenie psów środkami komunikacji pu-
blicznej wyłącznie w kagańcu i na smyczy.

3. Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest do-
zwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te 
znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na te-
renie należycie ogrodzonym i w widocznym miejscu 
oznaczonym tablicą ostrzegawczą.

4. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwie-
rząt na terenach niezamieszkałych lub nieużytkowa-
nych. 

§ 18. Przepisy tego rozdziału dotyczą także zwie-
rząt nieudomowionych oraz innych, trzymanych w cha-
rakterze zwierząt domowych.                               opr. kk

DLACZEGO NIE SPRZĄTAMY PO PSACH ZŁAZ TURYSTYCZNY  
BIELSKO-BIAŁA BLIŻEJ NAS

Miasto Bielsko-Biała wspólnie z Beskidzkim Ko-
łem Przewodników Turystycznych PTTK im. S. Czerne-
leckiego, działającym w ramach Oddziału PTTK Pod-
beskidzie, zapraszają do udziału w III edycji złazu tu-
rystycznego pod hasłem Bielsko-Biała bliżej nas, który 
odbędzie się 11 kwietnia. Organizatorzy pragną przybli-
żyć uczestnikom historię miasta wraz z jego zabytkami, 
architekturą i kulturą, poszerzyć wiedzę z różnych dzie-
dzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 
a także umożliwić zwiedzenie wnętrz różnych obiektów, 
m.in. Ratusza Miejskiego, dawnego Hotelu Pod Orłem, 
Studia Filmów Rysunkowych.

W ramach złazu można będzie przejść jedną  
z opisanych poniżej tras miejskich z przewodnikiem:

Trasa I –  Śladami bielskich urwisów dla rodzin  
z dziećmi. W ramach trasy zwiedzanie Studia Filmów 
Rysunkowych oraz projekcja bajek. Spotkanie z prze-
wodnikiem o godz. 9.00 przy pomniku Bolka i Lolka 
przed Sferą II. 

Trasa II –  Perły bialskiej architektury – spotka-
nie z przewodnikiem o godz. 9.00 na placu Wojska Pol-
skiego.

Trasa III – Śladami ks. Stojałowskiego – spotkanie 
z przewodnikiem o godz. 9.00 obok restauracji Mc Do-
nald’s przy ul. Partyzantów.

Trasa IV – Archeologiczne tajemnice Bielska-Bia-
łej – w ramach trasy zwiedzanie wystawy archeolo-
gicznej w Starej Fabryce. Spotkanie z przewodnikiem  
o godz. 9.00 na placu Chrobrego.   

Na zakończenie zwiedzania tras II, III i IV organi-
zatorzy zapraszają wszystkich uczestników do sali se-
syjnej Ratusza na prezentację Jacka Kachla pt. Tajem-
nice Ratusza i teatru.

Zainteresowane osoby zgłaszają chęć uczestnic-
twa w złazie Bielsko-Biała bliżej nas do 8 kwietnia 2015 
r. w siedzibie Oddziału PTTK Podbeskidzie w Biel-
sku-Białej, ul. Wzgórze 9, lub telefonicznie pod nr 33 
81224 00. Wpłaty: 3 zł/os. W przejściu każdej trasy mo-
że wziąć udział maksymalnie 40 osób – decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod nr tel. 33 8122400, 4971566.

opr. JacK
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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: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

Awaria oświetlenia ulicznego: 
Urząd Miejski, tel. 334971702 
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991 

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334979 636  w. 122, od 7.30 do 15.30
 
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

Jeśli trzęsą Ci się ręce, łamie głos, jeśli nie mo-
żesz spać albo wręcz przeciwnie zasypiasz w momen-
cie spojrzenia na książkę do języka polskiego, jeśli  
w twojej głowie odbywa się właśnie gonitwa myśli doty-
cząca sposobów uniknięcia egzaminu – diagnoza wy-
daje się prosta – dopadł cię STRES. 

Prawdopodobnie każdy z nas marzy o tym, by 
móc panować nad własnymi emocjami i nerwami, które 
prawie zawsze towarzyszą nam podczas istotnych dla 
nas wydarzeń w życiu. A takim wydarzeniem jest prze-
cież egzamin czy też sprawdzian. Niektórzy jednak nie 
potrafią sobie poradzić z własnym strachem, który ich 
paraliżuje i przyczynia do niepowodzenia. 

Co zatem zrobić, by opanować nerwy przed waż-
nym egzaminem, sprawdzianem? 

Przede wszystkim musimy pamiętać, że stres jest 
normalnym zjawiskiem. Nie trzeba się go bać, bo w od-
powiedniej dawce jest mobilizujący i pozwala się lepiej 
skoncentrować na wyzwaniu, które przed nami stoi. Je-
śli ktoś stresu nie przeżywa, może to oznaczać, że nie 
jest świadomy rangi zadania, które go czeka lub lekce-
waży je. Co zatem należy zrobić, by stres nie był ani za 
duży, ani za mały, ale w sam raz? 

Przede wszystkim zastanów się, jak do tej po-
ry radziłeś sobie ze stresem. Np. wiesz o tym, że roz-
luźniasz się, gdy idziesz na spacer czy na rower. Ko-
niecznie zrób to! Warto znaleźć na to czas. Ale też od-
wrotnie, np. wiesz, że gdy uczysz się do późna w nocy, 
śpisz do południa, wstajesz i ogarnia cię przerażenie, 
panika, że masz mało czasu, by się uczyć. Cóż zatem 
zrobić – koniecznie zmienić system organizacji czasu 
nauki.

Genialnym sposobem na stres jest sen. Podczas 
nauki zapamiętujemy mnóstwo informacji – okazuje się, 
że kiedy prześpimy się z wykutym materiałem, jest on 
lepiej przyswojony. Zarywanie nocy jest największym 
błędem ludzi zdających egzaminy.

Unikaj przed egzaminem spotkań z osobami, któ-
re panikują. Tak się zdarza, że niektórzy radzą sobie  
z własnym lękiem, opowiadając innym, jak się boją eg-
zaminu. Szukaj w otoczeniu przyjaznych ludzi, którzy 
myślą pozytywnie.

Koniecznie rób przerwy w nauce. W tym czasie 
zjedz coś, co lubisz, posłuchaj ulubionej muzyki.

Wyznacz sobie jedno miejsce do nauki i tylko  
z niego korzystaj. Nie rób tam nic innego, a gdy masz 
przerwę, wyjdź z tego miejsca, zmień otoczenie. Dla-
czego? Bo w innym miejscu nie będziesz myślał tak in-

tensywnie o nauce, jak w otoczeniu książek i zeszytów.
Planuj swoją aktywność naukową. Określ, ile cza-

su potrzeba na naukę danego materiału albo jak długo 
będziesz się uczył. Po co potrzebne takie planowanie? 
Cóż…inaczej grozi Ci, że co kilkanaście minut będziesz 
się zastanawiał, czy nie powinieneś wypić herbaty, po-
słuchać muzyki, zadzwonić do kolegi itd.

Spacer wieczorem przed egzaminem to koniecz-
ność. Najlepiej idź z kimś, kto nie zdaje następnego 
dnia żadnego egzaminu, tak aby mieć wiele innych te-
matów do obgadania. Temat sprawdzianu pozostaw  
w domu.

Przed zaśnięciem przygotuj wszystkie potrzebne 
rzeczy na następny dzień, np. ubranie, długopisy. Po co 
rano denerwować się i zastanawiać, co na siebie wło-
żyć. Chociaż oczywiście niektórzy z nas każdego ran-
ka zadają sobie pytanie – Co na siebie włożyć?

Rano w dniu egzaminu puść sobie muzykę, któ-
rą lubisz – to nastroi cię pozytywnie. Z własnego ży-
cia studenckiego pamiętam, że przed każdym egzami-
nem w moim mieszkaniu rozlegało się wesołe Już za 
rok matura. 

Zjedz coś – lekkie śniadanie. Pusty żołądek nie 
da ci spokoju i nie pozwoli ci się skoncentrować.

Wyjdź z domu, mając odpowiedni zapasem cza-
su, byś nie myślał o godzinie. Presja czasu stresuje. 

Drodzy rodzice tych, którzy mierzą się z egzami-
nem. Pamiętajcie, że stres okresu sprawdzianów, egza-
minów gimnazjalnych, matur dotyczy nie tylko uczniów. 
Warto wiedzieć, że stres rodzica niejednokrotnie udzie-
la się dziecku, bo ze stresem jest jak z katarem, bywa 
zaraźliwy – opanuj więc panikę. Czeka cię kilka cięż-
kich dni mierzenia się z dramatycznymi doniesieniami 
młodego człowieka po pierwszym dniu, że poszło źle. 
Przypomnij sobie i dziecku, że w stresie przecież ocena 
sytuacji często, a nawet bardzo często jest błędna. My-
ślcie wspólnie pozytywnie. Postaraj się przekazać swo-
ją wiarę w to, że się uda. Panuj nad sformułowaniami:  
a nie mówiłem; trzeba było się uczyć, a nie teraz histe-
ryzować – to nie pomaga. 

Wspominając własne przeżycia egzaminacyjne, 
swoich znajomych z lat szkolnychi studenckich, po-
wiem, że w znakomitej większości przetrwaliśmy egza-
miny. Zatem .... i Wy przetrwacie.

Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia!
oprac. Katarzyna Patykiewicz, psycholog 

tekst przygotowany z inicjatywy Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

STRES EGZAMINACYJNY

DOTKNIJ TEATRU

1 kwietnia Teatr Polski, w ramach ogólnopolskiej ak-
cji Dotknij teatru, zaprasza wszystkich do zwiedzaniu 
budynku teatralnego i uczestnictwa w atrakcyjnych 
warsztatach i zabawach teatralnych. Wszystkie impre-
zy tego dnia są bezpłatne, ze względu na ograniczo-
ną liczbę miejsc wymagane jest jednak zgłoszenie się 
do działu organizacji widowni lub zaopatrzenie w wej-
ściówkę w kasie.

W programie: 
l warsztaty teatralne dla dzieci ze szkół podstawo-
wych w godz. 9.00-10.00 i 10.00-11.00 na Dużej Sce-
nie zajęcia poprowadzi Sławomir Miska, na Małą za-
prasza Maria Suprun 
l warsztaty teatralne Jak zostać aktorem w 15 minut 
dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej w godz. 12.00-
13.00 i 13.15-14.15 na Dużej Scenie poprowadzi Ku-
ba Abrahamowicz, a na Małej Scenie – Jadwiga Gry-
gierczyk 
l Teatralne sekrety – interaktywne zwiedzanie po-

łączone z warsztatami dla wszystkich zainteresowa-
nych. Udział wezmą: Maria Dyczek (pracownia cha-
rakteryzacji), Marek Michalski (machiny sceniczne), 
Janusz Legoń (niedyskrecje historyczne) oraz wolon-
tariusze z Kursu Twórczości Scenicznej (jako prze-
wodnicy). 
l Jadwiga Grygierczyk zaangażuje wszystkich gości 
w artystyczne działania na scenie.
Początek o godz. 18.00. Wstęp wolny, jednak koniecz-
ne jest zaopatrzenie się w wejściówkę (liczba miejsc 
ograniczona).                                                                q
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SPORT

Reprezentanci 14 państw, prawie 800 zawodni-
czek i zawodników z 95 klubów, w tym zawodnicy biel-
skiego Atemi, wzięło udział w 11 Pucharze Świata w ka- 
rate WKF – Harasuto Cup. Zawody odbywały się 7-8 
marca w Łodzi. Z bardzo dobrym wynikiem wrócili  
z nich zawodnicy bielskiego Atemi, którzy w konkuren-
cjach indywidualnych i drużynowych wywalczyli 8 me-
dali – 2 złote, 1 srebrny i 5 brązowych. Medal z najcen-
niejszego kruszcu zdobył Maciej Wilczek w konkuren-
cji kata indywidualne seniorów oraz drużyna kata se-
niorów w składzie – Maciej Wilczek, Bartosz Mączka  
i Mateusz Tomiczek. Srebrny medal w konkurencji kata 
indywidualne seniorów wywalczył Grzegorz Wer. Brą-
zowe medale zdobyli: Dawid Gaweł i Bartosz Mączka 
w konkurencji kata indywidualne młodzieżowców, Eli-
za Gaweł w konkurencjach kata indywidualne juniorek 
i juniorek młodszych oraz Anna Kowalska w konkuren-
cji kata indywidualne młodzików. Dla bielskich seniorów 
był to bardzo ważny kontrolny start przed Mistrzostwa-
mi Europy Seniorów Karate WKF, które odbędą się 19-
22 marca w Istambule. Maciej Wilczek będzie repre-
zentowała nasz kraj w konkurencji kata indywidualne 
seniorów oraz drużyna kata w składzie: Maciej Wilczek, 
Mateusz Tomiczek i Bartosz Mączka. 

14 marca w Zawadzkim na Opolszczyźnie pod-
czas XXI edycji Pucharu Rady Regentów w karate 
WKF znakomicie zaprezentowali się najmłodsi zawod-
nicy Atemi, którzy wywalczyli 17 medali, co uplasowało 
ich na 3. pozycji w klasyfikacji medalowej.

Złote medale zdobyli: Wiktoria Toś, Daniel Fula-
ra, Anna Kowalska oraz drużyna kata dziewcząt 10-
13 lat w składzie: Emilia Ścieszka, Kaja Bednarowicz 
i Aleksandra Tkaczyk oraz chłopców 10-13 lat w skła-
dzie: Krzysztof Karwowski, D. Fulara i Kacper Ołownia.
Srebrne – Kacper Wróbel, Kaja Bednarowicz, K. Kar-
wowski, Aleksandra Tkaczyk oraz drużyny kata dziew-
cząt 10-13 lat w składzie: Marta Wróbel, Emilia Wróbel, 
Wiktoria Olma i chłopców 9 lat i mł. w składzie: Andrzej 
Sołtys, Szymon Sołtys i Igor Adamiecki-Oleś, a brązo-
we – Sebastian Tkaczyk, K. Karwowski (2), K. Ołow-
nia oraz drużyna kata dziewcząt 9 lat i mł. w składzie:  
W. Toś, Aleksandra Toś i Marlena Kępys.                   r

Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Strażaków o Złotą Prądownicę od-
był się 7 marca w hali sportowej 
przy Zespole Szkół w Łękawicy. Był 
to już drugi turniej piłki halowej dru-
żyn Ochotniczych Straży Pożarnych 
i Państwowej Straży Pożarnej orga-
nizowany przez OSP Kocierz Mosz-
czanicki. W turnieju udział wzięły re-
prezentacje Komendy Miejskiej PSP 
w Bielsku Białej, Komendy Powiato-
wej PSP w Żywcu, OSP Trzebinia(ze-
szłoroczny zwycięzca), OSP Ostre, 
OSP Świnna, OSP Gminy Ślemień, 
OSP Rychwałd oraz dwie druży-
ny OSP Kocierz Moszczanicki. Roz-

Organizowany przez bielsko-bialski klub squasha 
Modelarnia Zimowy Festiwal Squasha zakończył się 
15 lutego. Na jego program złożyły się pierwszy w hi-
storii województwa śląskiego turniej zawodowego squ-
asha mężczyzn PSA (Professional Squash Associa-
tion) Squash Promotion Group & Heroes Bielsko-Bia-
ła Open 2015, będący turniejem z cyklu Polish Squash 
Tour, oraz ogólnopolski turniej juniorski rangi A – pod 
patronatem Polskiej Federacji Squasha. Całemu festi-
walowi patronował prezydent Bielska-Białej Jacek Kry-
wult, który obejrzał finałowy mecz PSA.

SUKCESY ATEMI

BIELSCY STRAŻACY KOPIĄ NA MEDAL

grywki odbywały się w dwóch grupach, których zwy-
cięzcy i ekipy z drugich miejsc w dalszej części turnieju 
walczyły o udział w finale.

W półfinałach spotkały się drużyny: KM PSP Biel-
sko Biała z KP PSP Żywiec oraz OSP Gminy Ślemień  
z zespołem OSP Kocierz Moszczanicki. Do finału 
awansowała drużyna KM PSP Bielsko Biała oraz dru-
żyna OSP Gminy Ślemień, drużyna KP PSP Żywiec 
oraz OSP Kocierz Moszczanicki musiały uznać wyż-

szość rywali. Po zaciętych meczach 3. miejsce zajęła 
drużyna KP PSP Żywiec, a w finale zwyciężyła repre-
zentacja KM PSP Bielsko-Biała.

Najlepszym bramkarzem turnieju został – Marek 
Żebrowski, strażak Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
1 w Bielsku-Białej. Bielska komendę w rozgrywkach re-
prezentowali: Kamil Bąk, Artur Byrski, Michał Gocek, 
Janusz Hamerlak, Wojciech Kołek, Maciej Lach, Mate-
usz Warda oraz Marek Żebrowski.                              r

ZIMOWY SQUASH W finale turnieju PSA spotkali się rozstawiony  
z numerem 1. w tym turnieju Duńczyk Kristian Frost 
Olesen oraz rozstawiony z nr 3. Czech Jan Koukal. 
Zwyciężył Frost 3:0, który zagrał zdecydowanie pew-
niej, wywierając dużą presję na Czechu od samego 
początku spotkania. Dokładniejsze i szybsze zagrania 
oraz mniejsza liczba błędów pozwoliły mu zwyciężyć  
w finale w niecałe 45 minut. 

 – Mieliśmy fantastyczny tydzień. W sobotę i nie-
dzielę były pełne trybuny, ludzie byli spragnieni zoba-
czenia squasha na takim poziomie. Przypomnę – w fi-
nale zagrali zawodnicy będący w okolicach 80. miej-
sca na świecie. Zrobiliśmy pierwszy turniej zawodowy 

w Bielsku i już mamy dużą 
ochotę na więcej. Squash ak-
tualnie rozwija się w Polsce 
bardzo szybko. Już za kil-
ka dni zaczynamy pracę nad 
kolejną odsłoną Squasha na 
Chrobrym, który planujemy 
na sierpień 2015 r. A kolejny 
turniej zawodowy zrobimy na 
pewno za rok. Chcemy moc-
no promować squasha w na-
szym regionie – stwierdził dy-
rektor turnieju Maciej Kliś. 

opr. JacK 
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KULTURA

 

W 47. edycji Złotych Masek, czyli nagród te-
atralnych marszałka województwa śląskiego za rok 
2014, bielskie teatry otrzymały osiem nominacji. Te-
atr Polski ma szansę na siedem nagród w sześciu 
kategoriach, m.in. za reżyserię, scenografię, role ko-
biece i męskie oraz role wokalno-aktorskie. Teatr La-
lek Banialuka został nominowana w kategorii spek-
takl da młodych widzów. 

rola wokalno-aktorska – rola kobieca: Gra-
żyna Bułka za rolę Hortensji (Bubuliny) w spektaklu 
Zorba Josepha Steina i Johna Kandera w reżyserii 
Witolda Mazurkiewicza w Teatrze Polskim;

rola wokalno-aktorska – rola męska: Tomasz 
Lorek za rolę tytułową w spektaklu Zorba; 

aktorstwo – rola kobieca: Daria Polasik za ro-
le tytułowe w spektaklach: Ifigenia Eurypidesa w re-
żyserii Pawła Wodzińskiego i Natasza Jarosławy Pu-
linowicz w reżyserii Małgorzaty Siudy w Teatrze Pol-
skim;

aktorstwo – rola męska: Kazimierz Czapla za 
rolę Gasparda de Coligny w spektaklu Królowa Mar-
got. Wojna skończy się kiedyś Tomasza Jękota i Woj-
ciecha Farugi w reżyserii Wojciecha Farugi w Teatrze 
Polskim w Bielsku-Białej 

scenografia: Grzegorz Policiński – m.in. za 
scenografię do spektaklu Zorba w TP;

Agata Skwarczyńska za scenografię do spek-
taklu Teatru Polskiego Królowa Margot. Wojna skoń-
czy się kiedyś; 

reżyseria: Witold Mazurkiewicz za reżyserię 
spektaklu Zorba;

spektakl dla młodych widzów: Pierścień i ró-
ża Williama M. Thackeray’a w reżyserii Pawła Aignera  
w Teatrze Lalek Banialuka im. J. Zitzmana.

Gala wręczenia Złotych Masek odbędzie się 
30 marca w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego  
w Katowicach. 

q

BIELSKIE SZANSE NA ZŁOTE MASKI

Byli sobie Dziadek, Kogucik, Świnka i Mysz- 
ka. Żyło się im miło i wesoło, dopóki dziadek 
nie przehandlował swoich przyjaciół za kilka 
supermarketowych gadżetów. Teraz Dziadko-
wi głupio, siedzi sam na przyzbie, struga no-
żykiem figurki przyjaciół i zastanawia się, cze-
mu mu fajka nie smakuje. A jak ma smakować, 
kiedy nie ma z kim pogadać? Tymczasem Ko-
gucik, Świnka i Myszka, wykorzystani i porzu-
ceni przez połyskujących speców od marketin-
gu, błądzą po ponurym zapleczu supermarketu  
i wspominają mały miły wiejski domek. I Dziad-
ka, który dał się nabrać na kolorowe bajery. 

Dobrze, że Bajka o szczęściu nie kończy się  
w tym momencie. Przed premierą reżyser Lech 

BANIALUKA: CO TO JEST SZCZĘŚCIE

Chojnacki tłumaczył, że trzeba się mocno natrudzić, 
żeby utrzymać uwagę i zaangażowanie dziecięcej pu-
bliczności. Potężne westchnienie ulgi w momencie, 
gdy Wszystko Się Dobrze Kończy, chyba świadczy, że 
mu się udało.                                                                      mt

Izabela Degórska, Bajka o szczęściu, reżyseria: Lech 
Chojnacki, scenografia: Dariusz Panas, muzyka: Ar-
tur Sosen-Klimaszewsk
aktorzy:  Maria Byrska, Małgorzata Król, Władysław 
Aniszewski, Włodzimierz Pohl, ZIemowit Ptaszkow-
ski, Ryszard Sypniewski
premiera 1 marca 2015 r.

Wyobrażam sobie, że to byłby bardzo 
dobry spektakl Teatru Telewizji albo film. 
Emocjonalne okaleczenia klasy średniej  
ze skłonnością do wyższej znacznie lepiej 
wychodzą bowiem w zbliżeniach. I żeby na 
takim zbliżeniu można było zobaczyć, dajmy 
na to, Gary’ego Oldmana w roli kelnera...  mt

Moira Buffini, Apokalipsa homara, reżyse-
ria, scenografia, opracowanie muzyczne: 
Tomasz Dutkiewicz, kostiumy: Ewa Gdo-
wiok, aktorzy: Anna Guzik-Tylka, Rafał Sa-
wicki, Jagoda Krzywicka, Grzegorz Sikora, 
Oriana Soika, Sławomir Miska, Witold Ma-
zurkiewicz/Piotr Gajos
premiera: 6 marca 2015 r.

TEATR POLSKI: APOKALIPSA HOMARA

Młode malarstwo i rysunek
W gościnnych progach Galerii Bielskiej BWA 20 

marca ogłoszono wyniki konkursu 12. Biennale Rysun-
ku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych.

Bielskie biennale 22 lata temu zainaugurował dy-
rektor Zespołu Szkół Plastycznych Andrzej Rubinkie-
wicz. Jest ono znakomitą okazją do konfrontacji do-
robku średnich szkół plastycznych z całego kraju. Tym 
razem na konkurs wpłynęły 652 prace z 37 szkół pla-
stycznych, w tym 319 prac rysunkowych i 333 malar-
skie. Tematyka prac to głównie pejzaże, martwa na-
tura, postacie, kompozycje alegoryczne. Autorzy użyli 
różnorodnych technik do ich przedstawienia. Jak pod-
kreślał podczas wernisażu prof. Józef Budka, który 
przewodniczył komisji konkursowej, poziom prac był 
bardzo wysoki. Nie różnił się prawie od poziomu, jaki 
prezentują studenci młodszych lat akademii plastycz-
nych. Dlatego też wystawa pokonkursowa, którą moż-
na oglądać w górnej sali BWA, jest tak bogata. Jak za-
pewniał profesor, powinno znaleźć się na niej jeszcze 
więcej dobrych prac, ale zabrakło już miejsca. 

Organizacji biennale, tej tradycyjnej dla bielskiej 
szkoły i wyróżniającej ją w Polsce imprezy, gratulował 
wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Jerzy Siecz-
ka. Dalszego rozwoju pasji i talentów nagrodzonym  
i uczestnikom konkursu życzył zastępca prezydenta 
miasta Zbigniew Michniowski. 

Grand Prix za pracę Postać na krześle w katego-
rii malarstwo otrzymał Piotr Desperak z Zespołu Szkół 
Plastycznych w Częstochowie. Nagrody w dziedzinie 
malarstwa otrzymali: I nagrodę Klaudia Pisarek z ZSP 
w Katowicach, II – Piotr Myśliwiec z PZSP w Bydgosz-
czy, III – Paulina Kowol ZSP w Katowicach. I nagrodę 
w kategorii rysunku otrzymała Katarzyna Sawicka z LP 
w Supraślu, II – Justyna Korzeń z ZSP w Bielsku-Bia-
łej, III – Jakub Barcz z ZSP w Koszalinie. Przyznano 
też po 10 wyróżnień w każdej kategorii. W komisji kon-
kursowej, obok profesora J. Budki, który 42 lata temu 
ukończył bielską szkołę, zasiadali: prof. Kazimierz Cie-
ślik, prof. Andrzej Zdanowicz i dr hab. Piotr Korzeniow-
ski. Wystawę, której komisarzem jest Sabina Staniura, 
można oglądać do 19 kwietnia, towarzyszy jej katalog. 

Kiermasz
Do 3 kwietnia będzie trwał kiermasz, na którym  

wybrane katalogi BWA i albumy (np. monografie Jana 
Grabowskiego i Kazimierza Kopczyńskiego) można 
kupić nawet za pół ceny. Kartki z reprodukcjami po 10 
groszy, a plakaty tylko za złotówkę!                           kk

www.galeriabielska.pl 

WIEŚCI Z BWA

Piotr Desperak, Postać na krześle


