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W NUMERZE:

 – Wśród 51 tegorocznych stypendystów mamy: 16 przedsta-
wicieli sportów walki – judo, ju-jitsu, kick-boxing, karate; 9 futsalow-
ców; 4 tenisistów ziemnych; po 3 przedstawicieli gimnastyki arty-
stycznej, saneczkarstwa i sportów motocyklowych oraz po jednym 
reprezentancie narciarstwa alpejskiego, lekkoatletyki, radioorienta-
cji sportowej i wyścigów psich zaprzęgów. Wśród stypendystów jest 
również 9 sportowców niepełnosprawnych reprezentujących Be-
skidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start – mówił pre-
zydent Jacek Krywult. – Nasze miasto to nie tylko silny ośrodek go-
spodarczy, ale również znaczący punkt na sportowej mapie Polski. 
Wystarczy powiedzieć, że jako jedno z nielicznych polskich miast 
możemy pochwalić się aż pięcioma drużynami w najwyższych kla-
sach rozgrywkowych (piłkarze TS Podbeskidzie, siatkarze BBTS 

ATH Bielsko-Biała, siatkarki BKS Aluprof Bielsko-Biała, futsalow-
cy BTS Rekord Bielsko-Biała i brydżyści Konstanty Bielsko-Biała 
– przyp red.). Chciałbym zaznaczyć, że blisko 8 proc. budżetu mia-
sta przeznaczamy na wydatki związane ze sferą kultury fizycznej. 
To bardzo wysoki wskaźnik, jak na polskie realia. Podkreślenia wy-
maga też fakt, że z ogólnej kwoty 59 mln zł wydatkowanej w ubie-
głym roku na cele sportowe aż 39 mln przeznaczyliśmy na rozwój 
i modernizację bazy sportowej. Wszystko to czynimy, aby bielscy 
sportowcy mieli jak najlepsze warunki do treningu i rozwoju. Ma-
my wielką satysfakcję, że związani z naszym miastem sportowcy 
tak znakomicie wykorzystują stwarzane im warunki do pracy oraz 
pozytywną atmosferę dla sportu panującą w Bielsku-Białej – do-
dał prezydent.

STYPENDIA ZA SUKCESY SPORTOWE
Stypendia sportowe miasta – w wysokości od 150 zł do 1.500 zł miesięcznie – to wspieranie rozwoju zawodników 
szczególnie uzdolnionych sportowo oraz wyróżnienie i lepsza motywacja do dalszej pracy. Za wyniki uzyskane  
w 2014 roku na imprezach rangi krajowej i międzynarodowej stypendia przyznane przez prezydenta miasta 
Bielska-Białej wręczono bielskim sportowcom już po raz 12. Otrzymało je 51 sportowców podczas uroczystości  
26 marca w Ratuszu.

ciąg dalszy na str. 7 

ZACHĘTA  
DO REMONTÓW 
ELEWACJI
– str. 4

RADA MIEJSKA 
W SPRAWIE 
WAŻNYCH DRÓG
– str. 5

POGRANICZNICY 
W BIELSKU-
-BIAŁEJ
– str. 6

STREFY 
AKTYWNOŚCI 
RUCHOWEJ
– str. 8

Złote Maski rozdawano 30 marca w ka- 
towickim Teatrze im. Wyspiańskiego. No-
minacji dostaliśmy aż osiem, ostatecznie 
przedstawiciele bielskich scen wywieźli  
z gali trzy nagrody – dla Tomasza Lorka za 
najlepszą rolę wokalno-aktorską w Zorbie 

(spektakl Teatru Polskiego wyreżyserowa-
ny przez Witolda Mazurkiewicza); dla Agaty 
Skwarczyńskiej za scenografię do Królowej 
Margot (TP, reż. Wojciech Faruga) oraz dla 
Teatru Lalek Banialuka – za Pierścień i ró-
żę, czyli najlepszy w województwie śląskim 

spektakl dla dzieci (reż. Paweł Aigner). Lau-
reaci masek – lub ich zastępcy – odbierali 
gratulacje także następnego dnia na sce-
nie Banialuki, podczas miejskich obchodów 
Międzynarodowego Dnia Teatru. 

MASKI, LAURY I DOTYKANIE TEATRU
Trzy złote maski, miejskie 
nagrody teatralne, Laury 
Dembowskiego, kolejna 
odsłona edukacyjnej akcji 
Dotknij teatru,  
a wcześniej – spotkanie  
z zaangażowanymi  
w teatr laureatami Ikarów 
były ważnymi elementami 
tegorocznego świętowania 
Międzynarodowego Dnia 
Teatru w Bielsku-Białej. 
Prezydent Jacek Krywult 
życzył Banialuce i Teatrowi 
Polskiemu spektakli 
uniemożliwiających widzom 
przysypianie.

ciąg dalszy na str. 3

Tomasz Lorek, Lucyna Kozień, Witold Mazurkiewicz, Lucyna Sypniewska, Krystyna Popławska, 
Krzysztof Byrski, Joanna Fejkisz, Ireneusz Jeziak i prezydent Jacek Krywult
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Dzieci, dorośli i osoby niepełnosprawne – wszyscy, którzy lubią śpie-
wać wzięli udział w 3. Wiosennych warsztatach gospel 21 marca w Domu 
Kultury w Olszówce. Prowadząca warsztaty Sylwia Buchalska, której to-
warzyszyli akompaniator Dawid Broszczakowski i perkusista Filip Koko-
szewski, przygotowała na ten dzień trzy utwory do nauki śpiewu: Every 
praise is to our God, I give myself away, Oh, happy day. Chociaż repertu-
ar okazał się niełatwy i na dodatek w języku angielskim, wszyscy uczest-
nicy śpiewająco nauczyli się pieśni. Atmosfera była bardzo radosna, pro-
wadząca niezwykle energetyczna, a efektem warsztatów stał się koncert  
z udziałem wszystkich uczestników, który zabrzmiał bardzo profesjonal-
nie. – Już dziś zachęcamy wszystkich do udziału w 4. warsztatach gospel 
w Olszówce w przyszłym roku. Warsztaty chóralne to wydarzenie jedno-
czące ludzi, dające wiele radości i zadowolenia – mówi kierownik Domu 
Kultury w Olszówce Małgorzata Motyka-Madej.                                         r

GOSPEL W OLSZÓWCE

WIOSNA W MODZIE
13 i 14 marca w Galerii Sfera odbywały się pokazy mody wiosen-

nych kolekcji popularnych marek. Na 20-metrowym wybiegu ustawionym 
w Sferze II zaprezentowano kilkaset stylizacji. Zainteresowani modą mo-
gli podpatrzeć najnowsze trendy i inspiracje, swoje oferty prezentowały 
marki obecne w Sferze. Pokazywano zarówno stroje, które można za-
kładać na co dzień, jak i na wielkie gale, oraz modę dziecięcą. Odby-
wały się też wieczorne pokazy VIP, w trakcie których można było zoba-
czyć najnowsze kolekcje takich marek, jak m.in. Max Mara Weekend, 
Marella, Liu Jo czy Pennyblack. Imprezę poprowadzili: związana ze sta-
cją TVN dziennikarka i prezenterka Dorota Gardias oraz konferansjer Ja-
cek Olewniczak.                                                                                         r

Dzień otwarty dla osób starszych i niepełnosprawnych zorganizował 
26 marca Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. W dawnym bu-
dynku Urzędu Stanu Cywilnego, a obecnie siedzibie Inkubatora Społecz-
nej Przedsiębiorczości, przy placu Opatrzności Bożej 18 na pytania za-
interesowanych odpowiadali przedstawiciele wielu instytucji publicznych, 
m.in. Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy, Komendy Miejskiej 
Policji, Prokuratury Rejonowej czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Można było skorzystać również ze wsparcia radcy prawnego oraz 
psychologa. Zaplanowano także liczne prelekcje na temat zdrowia, pra-
widłowego odżywiania itp. Przez cały dzień osoby niesłyszące miały do 
dyspozycji tłumacza języka migowego. Przedstawiciele bielskiej Komendy 
Miejskiej Policji uczyli, jak nie dać się oszustom. 

Zainteresowanie imprezą było duże.                                               JacK 

DLA OSÓB STARSZYCH  
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARYTATYWNIE,  
W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

Zawsze przed świętami łatwiej jest dostrzec wokół nas potrzebują-
cych. Dlatego też w przedświątecznym okresie w holu budynku Urzędu 
Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 ustawiały swoje stoiska szkoły, placów-
ki pomocowe, stowarzyszenia i instytucje, by sprzedawać ozdoby wielka-
nocne. Dochody z tych kiermaszy przeznaczone zostały na pomoc po-
trzebującym. Stoiska przygotowały Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
Port, Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa, Świetlica Socjotera-
peutyczna Ignis, Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego, Areszt 
Śledczy w Bielsku-Białej (na zdjęciu), Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 

W parafiach na terenie całego kraju rozprowadzane były świeczki-
-paschaliki, chlebki miłości, baranki wielkanocne i palemki. Zebrane w ten 
sposób środki przeznaczono na wsparcie najbiedniejszych parafian, dla 
których przed świętami wielkanocnymi Caritas przygotowała paczki żyw-
nościowe. W tym roku do mieszkańców diecezji bielsko-żywieckiej trafiło 
ok.12 tysięcy specjalnych baranków wielkanocnych. 

ciąg dalszy na str. 13

SPALARNI ODPADÓW 
COFNIĘTO POZWOLENIE

Marszałek Województwa Śląskie-
go wycofał pozwolenie dla EKO-TOP na 
prowadzenie Zakładu Utylizacji Odpadów 
przy ul. Armii Krajowej w Bielsku Białej. 

Decyzja Marszałka cofa wydane 
wcześniej pozwolenie dla tej firmy na wy-
twarzanie odpadów. Dotyczyło ono zbie-
rania i przetwarzania odpadów w Za-
kładzie Utylizacji Odpadów przy ul. Ar-
mii Krajowej w Bielsku-Białej. Decyzji tej 
nadano rygor natychmiastowej wykonal-
ności. Dla mieszkańców Bielska – Białej 
oznacza to, że rzeszowska spółka EKO-
-TOP nie będzie mogła prowadzić dzia-
łalności w zakładzie dzierżawionym od 
szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej. 

 – Postępowanie w sprawie zakła-
du prowadziliśmy zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami. W grę wchodziło zdro-
wie i jakość życia społeczności lokalnej. 
Chcieliśmy mieć pewność, że decyzja, 
którą podejmiemy nie będzie wzbudzać 
wątpliwości bielszczan. Zwróciliśmy się 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach z wnioskiem 
o przeprowadzenie kontroli w spalarni. 
Ważne, że do badań powietrza zaanga-
żowano niezależną firmę. Wyniki pomia-
rów powietrza potwierdziły właściwy kie-
runek naszych działań – powiedział czło-
nek Zarządu Województwa Śląskiego 
Kazimierz Karolczak, odpowiedzialny za 
ochronę środowiska.

W Bielsku-Białej firma EKO-TOP 
działa od jesieni 2013 roku. Wówczas 
marszałek udzielił firmie z Rzeszowa po-
zwolenie na przetwarzanie odpadów na 
okres 10 lat. Unieszkodliwianie odpadów 
odbywało się przy użyciu linii technolo-
gicznej do termicznej utylizacji niebez-
piecznych odpadów medycznych i wete-
rynaryjnych o nominalnej wydajności 300 
kg odpadów/godzinę oraz 6,9 Mg odpa-
dów/dobę (przy maksymalnym czasie 
pracy instalacji 8000 h/rok, co pozwala 
na termiczne przekształcenie 2400 Mg 
odpadów w ciągu roku). 

W październiku 2014 mieszkańcy 
dzielnicy Olszówka w Bielsku-Białej wy-
stąpili do Marszałka Województwa Ślą-
skiego z wnioskiem w sprawie zaskar-
żenia pozwolenia na wytwarzanie odpa-
dów. 

KOMUNIKAT RZECZNIKA 
PRASOWEGO URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ciąg dalszy na str. 14 
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Rozpoczęło je tradycyjne orędzie Międzynarodo-
wego Instytutu Teatralnego, którego autorem był w tym 
roku wybitny reżyser Krzysztof Warlikowski. W świecie 
po końcu świata – bo w takim żyjemy – teatr jest po to, 
by zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione, by docie-
kać niedocieczonego – to mroczne i wymagające prze-
słanie odczytał aktor TP Grzegorz Sikora. 

Prezydent Jacek Krywult podliczył zeszłoroczne 
osiągnięcia Banialuki i Teatru Polskiego – m.in. nagro-
dę dla spektaklu Złoty klucz i nagrodę Związku Arty-
stów Scen Polskich dla dyrektor Banialuki Lucyny Ko-
zień, dostrzeżenie farsy TP Co widział kamerdyner i do-
cenienie Teatru Polskiego w konkursie Śląska rzecz za 
akcję Spektakle bez barier. 

– W minionym sezonie oba teatry dały łącznie 
650 przedstawień, które obejrzało w sumie 136 tysię-
cy widzów – poinformował prezydent. Podziękował 
wszystkim ludziom teatru – dyrektorom, pracownikom 
i współpracownikom teatrów instytucjonalnych oraz in-
struktorom i opiekunom teatrów amatorskich za ich pra-
cę i pasję do tej pracy. Zakończył dowcipem: George 
Bernard Show spóźnił się do teatru. Bileter każe mu po 
cichutku udać się do loży. – A co, widzowie już śpią? – 
pyta Shaw. 

 – Żeby wasze spektakle były tak emocjonujące, 
by żaden z widzów nawet nie pomyślał o zmrużeniu 
oka – życzył bielskim ludziom teatru prezydent.

Laureatami miejskich nagród teatralnych zosta-
li w tym roku: aktorka Banialuki Lucyna Sypniewska, 
prowadząca Teatr Ptak w Domu Kultury w Olszówce 
Krystyna Popławska, elektroakustyk Banialuki Krzysz-
tof Byrski, opracowująca archiwalne zbiory Teatru Pol-
skiego Joanna Fejkisz oraz akustyk TP Ireneusz Je-
ziak. Oprócz kwiatów i finansowego załącznika wszy-
scy otrzymali także zbiór recenzji Magdaleny Legendź 
Z notatek po ciemku.

Swoją nagrodę, czyli Laur Dembowskiego, wrę-
czyli Tomaszowi Sylwestrzakowi za rolę w Wężu (reż. 
Janusz Ryl-Krystianowski, Banialuka) przedstawiciele 
bielskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich – 
Eugeniusz Jachym i Małgorzata Kozłowska. Potem lau-

MASKI, LAURY I DOTYKANIE TEATRU
reat wraz z resztą zespołu zaprezentował Węża przy-
byłej na Dzień Teatru branżowej publiczności. 

Kilka dni wcześniej, 27 marca, w Galerii Bielskiej 
BWA z publicznością spotkali się tworzący dla teatru 
kompozytor Krzysztof Maciejowski oraz krytyczka i te-
atrolożka Magdalena Legendź, laureaci Ikarów 2014. 
Spotkanie prowadził Janusz Legoń. Maciejowski opo-
wiadał o specyfice pracy dla teatru, o współpracy z re-
żyserami, o muzyce i emocjach. 

– Kiedyś pytałem reżysera, w jakim stylu ma być 
kawałek, którego w tym miejscu spektaklu potrzebuje. 
Teraz pytam o emocje. Potem siadam na widowni i sta-
ram się te emocje poczuć – mówił. 

Magda Legendź, której książka z recenzjami 
bielskich spektakli z ostatnich 25 lat budzi spore za-
interesowanie nie tylko w branży, przyznała, że nawet  
w spektaklu, który się jej nie podoba, zawsze doszuku-
je się czegoś dobrego. 

– Po czym poznać, że recenzja jest wiarygodna? 
– pytał uczestnik spotkania szukający podpowiedzi, jaki 
spektakl warto zobaczyć. 

– Jest tylko jedna możliwość, żeby się o tym prze-
konać: trzeba iść do teatru – usłyszał w odpowiedzi.

O tym, że trzeba iść do teatru, nie wątpili zapewne 
ci młodsi i starsi bielszczanie, którzy 1 kwietnia przy-
szli do Teatru Polskiego, by wziąć udział w teatralnych 
warsztatach, zwiedzić budynek TP i wysłuchać jego ta-
jemniczych opowieści, dowiedzieć się, jak pracuje te-
atralna maszyneria i pracownia perukarska i spróbo-
wać samemu robić teatr.                                                 mt

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

Tegoroczny Międzynaro-
dowy Dzień Teatru jest 
wyjątkowy. W 2015 ro-
ku świętujemy jubileusz 
250-lecia teatru publicz-
nego w naszym kraju.  
W tym roku mija także 125 lat od otwarcia w na-
szym mieście Teatru Miejskiego i 70 lat od utwo-
rzenia zawodowej sceny, która do dziś funkcjo-
nuje pod nazwą Teatru Polskiego. O napisanie 
orędzia poproszony został Krzysztof Warlikowski. 
To ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla całego pol-
skiego teatru. W swym przesłaniu Warlikowski na-
pisał m.in. Mury, które uparcie wznosimy nie chro-
nią nas przed niczym, przeciwnie, same wymagają 
ochrony i troski, która pożera gros naszej życiowej 
energii. I nie mamy już siły, żeby próbować dojrzeć 
to, co jest za bramą, za murem. A właśnie wobec 
tego powinien istnieć teatr i w tym szukać. swojej 
mocy. Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione. 
Słowa o zaglądaniu tam, gdzie patrzenie wzbro-
nione, przywodzą na myśl Odę do młodości Ada-
ma Mickiewicza ze słynnym zwrotem: Tam sięgaj, 
gdzie wzrok nie sięga. Taka jest właśnie rola teatru 
– podejmowanie trudnych tematów i poszukiwanie 
odpowiedzi na skomplikowane pytania. Nie ozna-
cza to jednak, że należy to robić za pomocą wzbu-
dzających kontrowersje, a czasem i zgorszenie 
środków wyrazu. Bo teatr powinien kształtować po-
stawy, wzbogacać osobowość widzów i wychowy-
wać. Obie bielskie sceny bardzo dobrze realizują 
te zadania.
Należy także wspomnieć i wysoko ocenić zaanga-
żowanie, pasję i poświęcenie instruktorów, którzy 
tworzą w naszym mieście amatorski ruch teatral-
ny. W Bielsku-Białej funkcjonuje obecnie ponad 
dwadzieścia amatorskich zespołów teatralnych. 
Wszystkie one prezentują naprawdę wysoki po-
ziom artystyczny. To one wychowują kolejne poko-
lenia twórców i miłośników teatru. I to jest właśnie 
ich największa i najważniejsza wartość.             q

dokończenie ze str. 1

Eugeniusz Jachym i Małgorzata Kozłowska  wręczyli 
Laur Dembowskiego Tomaszowi Sylwestrzakowi

31 marca w Sali Marmurowej Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach odbyła wręczono nagrody lau-
reatom konkursów Gmina przyjazna 
ekonomii społecznej 2014 oraz Gmina 
przyjazna rodzinie, których celem było 
wyróżnienie i uhonorowanie najbardziej 
zasłużonych przedsięwzięć na rzecz 
ekonomii społecznej i partnerstw lokal-
nych oraz polityki rodzinnej. W obu tych 

konkursach – ogłoszonych przez Zarząd 
Województwa Śląskiego – Bielsko-Biała 
zajęła czołowe miejsca. Z rąk wicemar-
szałek województwa śląskiego Aleksan-
dry Skowronek nagrody odebrał zastęp-
ca prezydenta Bielska-Białej Waldemar 
Jędrusiński.

W konkursie Gmina przyjazna eko-
nomii społecznej wybierano trzy gmi-
ny najbardziej zaangażowane w roz- ciąg dalszy na str. 5

NAGRODY ZA WRAŻLIWOŚĆ wój sektora ekonomii społecznej w wo-
jewództwie śląskim oraz najaktywniej  
współpracujące z podmiotami ekono-
mii społecznej funkcjonującymi na jej 
terenie. I miejsce w konkursie przyzna-
no gminie Bielsko-Biała, która otrzyma-
ła średnią ocen 68,00. Kolejne miejsca 
zajęły gminy Mikołów (średnia 64,67) 
oraz gmina Zabrze (średnia 59,00). 
Na osiągniecie tak wysokiego wyni-
ku spory wpływ miało wsparcie infra-
strukturalne oraz szkoleniowo-dorad-
cze udzielane organizacjom pozarzą-
dowym w ramach działalności Inkuba-
tora Społecznej Przedsiębiorczości przy 
pl. Opatrzności Bożej 18. Od począt-
ku  projektu (kwiecień 2012 r.) udziela-

no bezpłatnego wsparcia infrastruktu-
ralnego organizacjom pozarządowym, 
udostępniając pomieszczenia inkuba-
tora na spotkania, szkolenia, konferen-
cje i dyżury; umożliwiając korzystanie  
z dostępu do komputerów oraz interne-
tu. W inkubatorze przeprowadzono po-
nad 100 szkoleń z udziałem ok. 800 
osób o tematyce związanej z funkcjono-
waniem podmiotów ekonomii społecz-
nej, np. ABC wolontariatu – jak pozyski-
wać i współpracować z wolontariuszami, 
Źródła finansowania organizacji, Prawo 
podatkowe, Kontrola podatkowa i skar-
bowa. Zorganizowano również kilkadzie-
siąt spotkań informacyjnych. 

Bielsko-Biała zajęło 1. miejsce w konkursie Gmina przyjazna 
ekonomii społecznej 2014 i 3. miejsce w konkursie Gmina przyjazna 
rodzinie.
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PRZED WYBORAMI – OBWODY 
ODRĘBNE

Podczas sesji 24 marca Rada Miejska podjęła uch- 
wałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do gło-
sowania przed wyborami prezydenckimi, które odbędą 
się 10 maja tego roku. Utworzono siedem takich obwodów  
w domach pomocy społecznej (przy ul. Żywieckiej i Pocz-
towej), szpitalach (przy ul. Wyzwolenia, Wyspiańskiego  
i E. Plater) i areszcie śledczym. Utworzenie obwodu odręb-
nego jest możliwe w placówce, jeśli w dniu wyborów będzie  
w niej przebywało co najmniej 15 wyborców. Każdy z ob-
wodów otrzymał swój numer. 

Rada zatwierdziła też zmianę w uchwale mówiącej 
o podziale miasta na obwody do głosowania. Korekta do-
tyczy tylko zmiany adresu siedziby komisji obwodowej nr 
54 – część osiedla Leszczyny. Zamiast w sali widowisko-
wej GE Power Controls Sp. z o.o. przy ul. Leszczyńskiej 
6 mieszkańcy głosować będą w lokalu Przedszkola nr 24 
przy ul. Sempołowskiej 52.                                                 kk

SŁONECZNY DOM
Nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza została 

utworzona w Bielsku-Białej. Co prawda jest to tylko zmia-
na formalna. Placówka jako taka już funkcjonuje od kilku 
lat, to mieszkanie usamodzielnienia przy ul. Cygańskiej, 
gdzie młodzież wychowywana wcześniej w domu dziec-
ka uczy się życia w warunkach zbliżonych do panujących  
w domu rodzinnym, wspólnie i pod okiem opiekunów wyko-
nując różne prace domowe. Mieszkanie funkcjonowało dotąd  
w strukturach Domu Dziecka przy ul. Lompy. Jednak łącz-
na liczba dzieci w obu tych placówkach przekroczyła 30  
i dlatego, by być w zgodzie z wymogiem ustawowym, nie-
zbędne stało się wydzielenie mieszkania jako osobnej jed-
nostki organizacyjnej. Otrzymała ona nazwę Słoneczny 
Dom i własny statut. Dom jest jednostką wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, a jego obsługę administracyj-
ną i organizacyjną prowadzi nadal Zespół Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych.                                                   kk

Uchwałę, która może mieć bardzo pozytywny 
skutek dla wyglądu centrum miasta, Rada Miejska 
podjęła podczas marcowej sesji. Właściciele domów 
przy ulicach i placach konkretnych ulic w centrum 
Bielska-Białej będą mogli zostać zwolnieni od podat-
ku od nieruchomości budynków lub ich części, w któ-
rych wykonają remont elewacji.

Pod warunkiem wykonania remontu elewacji,  
w tym co najmniej całej elewacji frotowej lub całej ele-
wacji frontowej wraz z połacią dachu, właściciele do-
mów zwolnieni zostają od podatku od nieruchomo-
ści budynków lub ich części na terenie Bielska-Białej 
wzdłuż pierzei przy ulicach – 3 Maja, 11 Listopada, 
Podcienie, Rynek, ks. S. Stojałowskiego, Zamkowej, 
Wzgórze oraz placach – Chrobrego, Smolki, Wojska 
Polskiego, Wolności i placu Żwirki i Wigury. Przez po-
jęcie elewacji rozumie się powierzchnię ściany ze-
wnętrznej budynku wraz z występującymi na niej ele-
mentami i detalami architektonicznymi, do których 
zalicza się m.in. okna, drzwi, bramy, loggie, balkony, 
wnęki, pilastry, kolumny, gzymsy, rzeźby, malowidła.

Zwolnienie przysługuje w wysokości kwoty po-

niesionych i udokumentowanych wydatków na re-
mont, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po 
miesiącu, w którym złożono dokumenty uprawniają-
ce do zwolnienia. Zwolnienie nie obejmuje budynków 
sprzedanych przez gminę z obowiązkiem wykonania 
elewacji. Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnie-
nia, zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Docho-
dów Budżetowych Urzędu Miejskiego opinii pełno-
mocnika prezydenta miasta ds. rewitalizacji obsza-
rów miejskich potwierdzającej wykonanie remontu,  
w terminie 12 miesięcy od dnia jego zakończenia.

– Należy jednak zaznaczyć, że zwolnienie nie 
zawsze zrekompensuje w 100 proc. wydatki ponie-
sione na remont, ponieważ łączna kwota zwolnienia 
nie może przekroczyć podatku należnego za okres 
10 lat – wyjaśnia pełnomocnik prezydent miasta ds. 
rewitalizacji obszarów miejskich Jolanta Jędrzejczyk, 
której biuro służy pełną informacją na ten temat.     kk

Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich  
ul. Cieszyńska 15, tel. 338227011, 338227012  
faks 338228399, e-mail: ro@um.bielsko.pl

WIĘCEJ AKCJI ARR S.A.
Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną o zwiększe-

niu udziału miasta w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. W wyniku tej decyzji 
gmina Bielsko-Biała może zwiększyć swój udział w ARR do 
poziomu 79,89 proc. – po nabyciu 6.993 akcji, czyli 21,06 
proc. udziału w kapitale zakładowym. Akcje te gmina mo-
że nabyć nieodpłatnie od Skarbu Państwa. O możliwości 
nabycia akcji poinformowało wcześniej Ministerstwo Skar-
bu Państwa.  

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wykonuje za-
dania własne gminy, obejmujące promocję Bielska-Białej, 
współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw. ARR kreuje i wspiera rozwój lokalnej małej  
i średniej przedsiębiorczości, m.in. zarządza Beskidzkim 
Inkubatorem Technologicznym, prowadzi działalność do-
radczo-szkoleniową, co wpływa na zmniejszenie bezro-
bocia. Uczestniczy też w krajowych i międzynarodowych 
projektach w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego. kk

Prezydent miasta Jacek Krywult zaraz po wy-
borze na to stanowisko ogłosił, że w tej kadencji na-
stąpią zmiany w składzie kierownictwa Urzędu Miej-
skiego. Podczas sesji 24 marca poinformował o pod-
jętych w tej kwestii decyzjach. Funkcję III zastępcy, 
którą dotąd pełnił Zbigniew Michniowski, prezydent 
powierzył Przemysławowi Kamińskiemu, który wcze-
śniej złożył mandat radnego. W zakresie swych obo-
wiązków otrzymał nadzór nad Wydziałem Obywatel-
skim, Wydziałem Geodezji i Kartografii, Wydziałem 
Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej oraz Biurem Rozwoju Miasta. 
Z kolei Zbigniew Michniowski został zatrudniony na 
stanowisku doradcy, ma funkcję Pełnomocnika Pre-
zydenta Miasta do spraw Zrównoważonego Rozwo-
ju. Będzie działał w obszarach kultury i sztuki, prze-
strzeni publicznej, gospodarki energetycznej, rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego i szeroko rozumia-
nej promocji miasta. Będzie podlegał bezpośrednio  
II zastępcy prezydenta miasta, którym jest dr Lubo-
mir Zawierucha.

Nowy zastępca prezydenta Przemysław Ka-
miński ma 32 lata i – jak podkreśla prezydent J. Kry-
wult – nie pierwszy raz będzie z nim współpracował. 
W latach 2007-2008 był bowiem asystentem prezy-
denta Jacka Krywulta. 

Przemysław Kamiński ma wykształcenie wyż-
sze magisterskie z zakresu zarządzania przedsię-
biorstwem oraz bankowości i finansów międzyna-
rodowych, ukończył również studia podyplomowe  
w zakresie prawa gospodarczego i handlowego na 
Uniwersytecie Śląskim oraz w zakresie rachunkowo-
ści i controllingu Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie. Pracował jako menedżer spółek kapitało-

ZACHĘTA DO REMONTÓW ELEWACJI

ZMIANY W KIEROWNICTWIE UM I RADZIE

wych, m.in. branży hotelarsko-gastronomicznej oraz 
budowlanej. Od 2010 roku był radnym Rady Miej-
skiej. W kadencji 2010-2014 był wiceprzewodniczą-
cym Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa 
RM, w tej kadencji został przewodniczącym Komi-
sji Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Je-
go miejsce w tej komisji jako przewodnicząca zajęła 
Monika Połatyńska (po podjęciu przez Radę Miejską 
stosownej uchwały). 

Zwolniony przez P. Kamińskiego mandat radne-
go objął Adam Wykręt, który – startując w wyborach  
z tej samej listy Platformy Obywatelskiej i tego same-
go okręgu IV – otrzymał po P. Kamińskim największą 
liczbę głosów. Adam Wykręt był radnym IV i V kaden-
cji, a potem posłem na Sejm RP. 

A. Wykręt złożył ślubowanie radnego. Będzie 
członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Go-
spodarczego, Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa  
i Samorządności RM.                                                 kk

Przemysław Kamiński
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RADA MIEJSKA W SPRAWIE 
WAŻNYCH DRÓG

24 marca podczas VI sesji tej kadencji Rada 
Miejska jednogłośnie przyjęła stanowisko w spra-
wie ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023 drogi ekspresowej 
S1 Kosztowy – Bielsko-Biała i drogi S69 Bielsko-
-Biała – granica państwa. Stanowisko zostało skie-
rowane do prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. 

Oto jego treść:
Szanowna Pani Premier, z dużym zaskocze-

niem przyjęliśmy ogłoszony w grudniu 2014 roku 
Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na la-
ta 2014-2023.  

Rada Miejska Bielska-Białej wyraża swój 
zdecydowany sprzeciw wobec przesunięcia na li-
stę rezerwową budowy dróg S1 Kosztowy – Biel-
sko-Biała oraz S69 Bielsko-Biała – granica pań-
stwa (obejście Węgierskiej Górki).

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt ogromne-
go natężenia ruchu na drogach łączących nasze 
miasto zarówno z Katowicami, jak i Krakowem. Są 
to bardzo popularne szlaki komunikacyjne wśród 
mieszkańców Śląska i Małopolski, ale także wśród 
turystów z innych rejonów kraju. Bielsko-Biała po-
zostaje bowiem od lat głównym węzłem tranzyto-
wym dla wszystkich podróżujących w kierunku be-
skidzkich kurortów, a także dalej – w stronę Czech 
i Słowacji.

Należy ponadto podkreślić, że obecne natę-
żenie ruchu na drodze z Bielska-Białej do Katowic 
bliskie jest poziomu nasycenia, a według prognoz 
na rok 2025 wynosić ma ponad 60 tysięcy pojaz-
dów na dobę, zaś na drodze DK 52 z Bielska-Białej 
do Krakowa 30-40 tysięcy pojazdów na dobę. Tym-
czasem na liście podstawowej Programu znalazły 
się arterie o znacznie mniejszym natężeniu ruchu.

W przypadku obydwu przesuniętych na li-
stę rezerwową dróg zasadniczym celem ich budo-
wy jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego przez 
miejscowości przecinane przez te drogi, zwiększe-
nie przepustowości i prędkości ruchu oraz popra-
wa jego bezpieczeństwa.

Trzeba również przypomnieć, że budowa dro-
gi S69 była wielokrotnie w przeszłości przedmio-
tem rozmów na najwyższych szczeblach państwo-
wych. O konieczności jej powstania mówili prezy-
denci Polski, Słowacji i Czech, a także kolejne rzą-
dy tych państw.

W świetle przedstawionych argumentów Ra-
da Miejska Bielska-Białej wnioskuje o umieszcze-
nie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała oraz drogi 
S69 Bielsko-Biała – granica państwa na podsta-
wowej liście Rządowego Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata  2014-2023.

Niniejsze stanowisko Rada Miejska Bielska-
-Białej postanawia przekazać także Ministrowi In-
frastruktury i Rozwoju oraz Marszałkom Woje-
wództw Śląskiego i Małopolskiego.

MINIONY ROK PODSUMOWALI STRAŻACY
Rada Miejska przyjęła – jak co roku – informację Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz 
zagrożeniach pożarowych miasta w 2014 r. 

Temat relacjonował podczas sesji 24 marca za-
stępca komendanta miejskiego PSP bryg. Krzysz-
tof Grygiel. Przypomniał, że miniony rok był tym,  
w którym bielska straż pożarna świętowała – w różnych 
formach – obchody 150-lecia istnienia.

– Jeśli chodzi o naszą główną działalność ope-
racyjną to w roku 2014 zanotowaliśmy 3.558 zdarzeń, 
o 20 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego,  
w tym 1.759 zdarzeń w samym mieście. Były to poża-
ry i miejscowe zagrożenia. 473 pożarów to liczba bar-
dzo mała, około 22 proc. wszystkich zdarzeń i o wiele 
mniejsza, niż w całym województwie śląskim. Miejsco-
wych zagrożeń odnotowaliśmy 73 proc., podczas gdy 
średnia dla kraju to 53-57 proc. – mówił bryg. K. Gry-
giel, podkreślając, że na terenie Bielska-Białej i powia-
tu bielskiego działa dużo dobrych i bardzo dobrych jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych, które prawie 40 
proc. zdarzeń były w stanie obsłużyć same, bez pomo-
cy zawodowych strażaków. 

Wracając do statystyk, wśród 424 pożarów, któ-
re zdarzyły się w samym mieście, był jeden duży po-
żar, 10 średnich i 413 małych. Odnotowano 1.200 miej-
scowych zagrożeń, w tym tylko trzy duże, 14 średnich, 
resztę małych i lokalnych. Strażacy odebrali 135 fał-
szywych alarmów, ale tylko cztery złośliwe, 69 zgło-
szeń było w dobrej wierze, a 62 z instalacji wykrywania.  
W samym mieście w roku 2014 w wyniku zdarzeń i po-
żarów sześć osób poniosło śmierć, 160 doznało obra-
żeń ciała. Ponad połowa pożarów powstała w wyniku 
nieostrożności osób dorosłych i dzieci przy posługi-
waniu się ogniem. Miejscowe zagrożenia powstawały 
z różnych przyczyn. Były to wypadki czy wypadki dro-
gowe, 110 zdarzeń spowodowały silne wiatry. Wystą-
piły też niestety fałszywe zgłoszenia o podłożeniu ła-
dunków wybuchowych, które angażowały siły i środki 
strażaków.

Choć wszystkich innych zagrożeń było więcej niż 

samych pożarów, to te ostatnie spowodowały najwięk-
sze straty materialne wyliczone na 2.289,9 tys. zł, pod-
czas gdy miejscowe zagrożenia przyniosły straty w wy-
sokości 355,8 tys. zł. Uratowano mienie za 1.246 tys. zł. 

Państwowa Straż Pożarna – obok gaszenia po-
żarów – ma jeszcze inne zadania, m.in. kontroluje stan 
bezpieczeństwa budynków i obiektów, zabezpiecza im-
prezy masowe – wszystkie w zeszłym roku przebiegły 
bez incydentów. Prowadzi czynności kontrolno-rozpo-
znawcze w lasach czy w punktach sprzedaży materia-
łów pirotechnicznych. Strażacy przechodzą też syste-
matyczne szkolenia. 

Śledząc wydarzenia poszczególnych miesięcy, 
to w styczniu ubiegłego roku strażacy interweniowali 
często z powodu zagrożenia życia mieszkańców tlen-
kiem węgla. W lutym i marcu walczyli z serią podpa-
leń w Starym Bielsku. Były też akcje w budynkach przy 
ul. Jesionowej i ul. Trakcyjnej, gdzie ulatniał się gaz.  
W połowie marca strażacy usuwali skutki silnych wiatrów.  
W kwietniu brali udział w usuwaniu skutków tragiczne-
go wypadku drogowego. W maju wydarzył się wypa-
dek, w którym poszkodowanych zostało 13 osób. Zde-
rzyły się dwa autobusy i samochód osobowy. 24 ma-
ja strażakom przyszło gasić w trudnych warunkach las 
płonący w Straconce, prawdopodobnie celowo podpa-
lony. 31 maja wydarzył się pamiętny tragiczny wypadek 
lotniczy samolotu Cesna. We wrześniu strażacy by-
li wzywani do przeciwdziałania skutkom gwałtownych 
opadów deszczu, gasili też budynek przy ul. Komoro-
wickiej. W listopadzie znów pojawił się problem tlenku 
węgla, a w grudniu pożar w wielorodzinnym budynku 
przy ul. Skrzydlewskiego i pożar dachu hali produkcyj-
nej. Tuż przed sylwestrem czadem podtruła się cztero-
osobowa rodzina w budynku przy ul. Łagodnej.           kk

O groźnym wypalaniu traw oraz o czadzie i sadzy 
piszemy na str. 13.

Ich celem było m.in. promowanie 
ekonomii społecznej i działalności 
inkubatora, aktywizacja osób nie-
pełnosprawnych czy konsultowa-
nie aktów prawnych związanych  
z sektorem pozarządowym. Przed-
stawicielom organizacji udzielono 
też prawie 900 usług doradczych 
ogólnych oraz specjalistycznych  
z zakresu księgowości, prawa  
i marketingu. W latach 2012-2014 
do projektu przystąpiło i otrzymało 
wsparcie 129 organizacji pozarzą-
dowych.

Trzy gminy z woj. śląskiego 
realizujące najbardziej wartościo-

we inicjatywy wspierające rodzi-
ny otrzymały Nagrody Marszałka 
Województwa Śląskiego oraz pra-
wo posługiwania się tytułem Gmi-
ny przyjaznej rodzinie. Przy ocenie 
projektów pod uwagę brano m.in. 
wielowymiarowość prowadzonych 
działań, ich skuteczność oraz zgod-
ność z potrzebami społeczności lo-
kalnej. Bielsko-Biała zajęło w tym 
konkursie trzecie miejsce za kom-
pleksowy system wsparcia rodzin  
i promocji rodzicielstwa poprzez re-
alizację Programu Rodzina +. Na 
pierwszym miejscu znalazł się So-
snowiec, na drugim Łazy.         JacK

NAGRODY ZA WRAŻLIWOŚĆ dokończenie ze str. 3
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Siedziba Straży Granicznej w Bielsku-
-Białej mieści się przy ul. Komorowickiej 164; 
jest jedną z siedmiu placówek Śląsko-Małopol-
skiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. 
Józefa Bocheńskiego w Raciborzu. Placów-
ka w Bielsku-Białej powołana została do życia  
1 stycznia 2014 roku, ale do 15 lutego 2015 r. 
siedzibę miała w Cieszynie. Została utworzo-
na na bazie Placówek Straży Granicznej w Cie-
szynie i w Żywcu, które zlikwidowano 31 grud-
nia 2013 r., zgodnie z harmonogramem prze-
kształceń organizacyjnych SG zawartych w Za-
łożeniach wieloletniej koncepcji funkcjonowania 
Straży Granicznej w latach 2009-2015.

– Dzisiaj oddajemy kolejną bardzo nowo-
czesną placówkę Straży Granicznej, której loka-
lizacja jest bardzo istotna dla jej pracy. To tutaj 
przebiega wiele korytarzy tranzytowych, prze-
bywa wielu cudzoziemców i następuje migracja 
nielegalnych imigrantów. Otwarciem tej placów-
ki zamykamy też okres reorganizacji Śląsko-Ma-
łopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Ra- 
ciborzu – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk, któ-
ry dziękował prezydentowi Bielska-Białej za 
ogromne wsparcie organizacyjne. 

 – Otwarcie tej placówki w Bielsku-Białej 
– w stolicy subregionu południowego – to waż-
ne wydarzenie nie tylko dla miasta, ale dla ca-
łego regionu. To kolejna ważna instytucja, która 
zyskała stałe miejsce w Bielsku-Białej. Decyzja  
o ulokowaniu Straży Granicznej w Bielsku-Bia-
łej nie była łatwa, ale wierzę, że czas pokaże, 
że było to słuszne posunięcie – powiedział pre-
zydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-
-Białej administruje odcinkiem granicy państwo-
wej z Republiką Czeską i Republiką Słowac-

ką oraz realizuje swoje zadania w głębi kraju. 
Zasięgiem obejmie miasta – Bielsko-Białą, Ja-
strzębie-Zdrój, Żory oraz powiaty – bielski, cie-
szyński, oświęcimski, pszczyński, wadowicki  
i żywiecki. Docelowo w PSG Bielsko-Biała służ-
bę pełnić będzie 75 funkcjonariuszy.

– Obecnie Straż Graniczna podejmuje 
różne nowe wyzwania, które wypływają z no-
wych uwarunkowań, w jakich się znaleźliśmy. 
Ostatnie wydarzenia w Europie po raz kolejny 
pokazują, że sytuacja jest dynamiczna i musimy 
być przygotowani na reagowanie na pewne zja-
wiska, które w ostatnim czasie się nasiliły. Po-
jawienie się funkcjonariuszy SG w sposób za-
sadniczy zwiększy poczucie bezpieczeństwa  
w całym regionie – podkreślał komendant głów-
ny Straży Granicznej gen. dyw. Dominik Tracz. 

W inauguracji działalności SG w Bielsku-
-Białej wzięli udział przedstawiciele śląskich 
służb mundurowych i władz samorządowych 
z całego regionu. Spotkanie uświetnił występ 
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej 
z Nowego Sącza. Koszt przebudowy budynku 
przy ulicy Komorowickiej na potrzeby Placów-
ki Straży Granicznej, zagospodarowania terenu 
oraz zakupu wyposażenia to 3.800.000 zł.

Jacek Kachel 

POGRANICZNICY W BIELSKU-BIAŁEJ
Placówkę Straży Granicznej w Bielsku-Białej otwarto uroczyście 25 marca. Pojawienie się pograniczników w stolicy Podbeskidzia nie 
oznacza, że nastąpiło przesunięcie granic, to efekt reorganizacji SG, która po wejściu do Unii Europejskiej ma zmieniony zakres działań. 
Dzisiaj zadania pograniczników to nie tylko ochrona granic, ale przede wszystkim zwalczanie przemytu, handlu ludźmi czy nielegalnej 
emigracji. 

Sekretarz stanu w MSW Piotr Stachańczyk i żołnierze bielskiej placówki SG
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Tegoroczni stypendyści reprezentują 14 klubów 
sportowych:

Klub Sportowy Gwardia – judo, ju-jitsu – Marek 
Chrapkiewicz, Barbara Gdańska, Marta Habarta, Szy-
mon Pezda, Maja Rasińska, Sebastian Sojka, Klaudia 
Szczepańczyk, Paulina Włodarczyk, Sylwester Wło-
darczyk;

Beskidzie Towarzystwo Sportowe Rekord – fut-
sal – Tomasz Bernat, Łukasz Biel, Michał Czernek, 
Robert Jastrzębski, Michał Kałuża, Mateusz Kubica, 
Krzysztof Skrzypiec, Szymon Szymański, Szymon Tu-
taj; 

Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyj-
ne Start, niepełnosprawni – narciarstwo alpejskie, ko-
larstwo, lekkoatletyka – Zbigniew Baran, Michał Chro-
bak, Kaja Dobranowska, Tomasz Hamerlak, Renata 
Kałuża, Ludwik Odrzywołek, Igor Sikorski i Andrzej 
Szczęsny; 

Klub Sportów Azjatyckich Atemi – karate – Da-
wid Gaweł, Eliza Gaweł, Mateusz Tomiczek, Sonia 
Walaszczyk, Maciej Wilczek; 

Bielski Klub Tenisowy Advantage – tenis ziemny 
– Aleksandra Nadajewska, Zofia Podbioł, Małgorzata 
Stępień, Mikołaj Wrzoł; 

Klub Sportów Saneczkowych Beskidy – sanecz-
karstwo – Dagmara Bednarczyk, Karolina Honkisz, 
Adam Jędrzejko; 

Beskidzki Klub Motorowy – sporty motocyklowe 
– Jan Grzegorzek, Sebastia Krywult, Kamil Szuta; 

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej – gim-
nastyka artystyczna – Maja Czernecka, Lilia Karcz, 
Klaudia Zimny; 

Stowarzyszenie Kick Boxing Beskid Dragon – 
kick-boxing – Szymon Salachna, Marta Waliczek; 

Klub portowy Sprint – lekkoatletyka – Anna Ce-
lińska;

Polski Klub Sportów Górskich – wyścigi psich 
zaprzęgów – Agnieszka Jarecka; 

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe Szusuj-
my Razem – narciarstwo alpejskie – Iwona Kohut;

Beskidzkie Stowarzyszenie Radioorientacji Spor- 
towej – radioorientacja sportowa – Urszula Byrdy;

STYPENDIA ZA SUKCESY SPORTOWE

Uczniowski Klub Sportowy Bagry Kraków – nar-
ciarstwo alpejskie, futsal – Filip Gałązka;

Podczas spotkania ze sportowcami w Ratuszu 
wręczono również nagrody za osiągnięcia sportowe 
w 2014 r. przyznane 5 zawodnikom bielskich klubów:

Tomaszowi Hamerlakowi – za zdobycie brązo-
wego medalu Mistrzostw Europy w wyścigu na wóz-
kach na dystansie 5.000 metrów;

Renacie Kałuży – za zdobycie dwóch złotych 
medali Mistrzostw Świata w kolarstwie niepełno-
sprawnych;

Sebastianowi Kawie – za zdobycie złotego me-
dalu w Szybowcowych Mistrzostwach Świata w klasie 
15-metrowej, srebrnego medalu w Szybowcowych Mi-
strzostwach Świata w klasie standard oraz srebrne-
go medalu Mistrzostw Świata w wyścigach szybow-
cowych;

Mai Rasińskiej – za zdobycie brązowego medalu 
Mistrzostw Polski Seniorek w judo;

Sebastianowi Sojce – za zdobycie brązowego 
medalu Mistrzostw Polski Seniorów w judo.

Przyznano również wyróżnienia za osiągnięcia  
w 2014 roku 5 sportowcom Klubu Sportu i Rekreacji 
Niewidomych i Słabowidzących:

Ryszardowi Kawce – za zdobycie złotego i srebr-
nego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski w strze-
lectwie pneumatycznym oraz srebrnego medalu Indy-
widualnych Mistrzostw Polski w strzelectwie pneuma-
tycznym;

Przemysławowi Łyskowi – za zdobycie trzech 
złotych medali Drużynowych Mistrzostw Polski  
w strzelectwie laserowym;

Tomaszowi Olejarczykowi – za zdobycie złotego 
i srebrnego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski  
w strzelectwie pneumatycznym;

Tomaszowi Stokłosie – za zdobycie trzech zło-
tych medali Drużynowych Mistrzostw Polski w strze-
lectwie laserowym;

Jerzemu Załomskiemu – za zdobycie dwóch zło-
tych i srebrnego medalu Mistrzostw Europy w strze-
lectwie pneumatycznym, złotego i srebrnego medalu 
Drużynowych Mistrzostw Polski oraz dwóch złotych 
medali Indywidualnych Mistrzostw Polski w strzelec-
twie pneumatycznym, trzech złotych medali Druży-
nowych Mistrzostw Polski w strzelectwie laserowym 
oraz dwóch srebrnych medali Indywidualnych Mi-
strzostw Polski w strzelectwie laserowym.

Jacek Kachel

dokończenie ze str. 1

W związku z zatwierdzonym projektem zmia-
ny organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Mazań-
cowickiej i Komorowickiej Miejski Zarząd Dróg infor-
muje, że zmiana zacznie obowiązywać 18 kwietnia.

Obecnie pierwszeństwo przejazdu przebie-
ga wzdłuż ulicy Komorowickiej, natomiast ulica Ma-
zańcowicka jest drogą podporządkowaną. Analiza 
zasadności budowy sygnalizacji świetlnej oraz po-
miary ruchu nie potwierdziły konieczności budowy 
w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Diagram ruchu 
– jego struktura kierunkowa jednoznacznie okre-
śliła, że dzisiejsza organizacja ruchu jest nieodpo-
wiednia do natężenia ruchu na poszczególnych wlo-
tach. Z przeprowadzonych pomiarów ruchu wynika, 

że główna relacja przebiega od ulicy Grażyńskiego 
w kierunku skrzyżowania  z ulicą Mazańcowicką,  
a następnie w lewo w ulicę Komorowicką.  

Rezygnacja z istniejącej na skrzyżowaniu trój-
wlotowym (Mazańcowicka – Komorowicka) sygnali-
zacji tymczasowej w połączeniu ze zmianą organi-
zacji ruchu pozwoli dodatkowo upłynnić ruch na są-
siednim skrzyżowaniu to jest Mazańcowicka-Gra-
żyńskiego.

Planowana zmiana organizacji ruchu dodat-
kowo będzie oznaczona w terenie znakami D-48  
z tabliczką informującą, od kiedy obowiązuje zmia-
na (znaki staną przy wlotach ul. Mazańcowickiej  
i Komorowickiej od centrum).                                  q

UWAGA, ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!

Maja Czernecka, Klaudia Zimny i Lilia Karcz z prezydentemUczestnicy uroczystości w Ratuszu
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Nasi Ojcowie. Ofiary zbrodni ka-
tyńskiej, których rodziny zamieszku-
ją Podbeskidzie to tytuł najnowszej pu-
blikacji wydanej przez Wydział Kultury 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Zbrodnia katyńska ma kilka wy-
miarów. Wplata się w wielką politykę 
światową, jest istotnym elementem na-
szej narodowej historii, ale też cząstką 
tragedii wielu rodzin. Przez lata nie by-
ło dane rodzinom poznać prawdy o lo-
sie najbliższych, nawet nie wolno było im 
czcić ich pamięci. Stowarzyszenie Ro-
dzina Katyńska w Bielsku-Białej wbrew 
wszystkiemu pielęgnowało pamięć  
o swoich najbliższych. 

W tym roku mija 75. rocznica mor-
du katyńskiego oraz 25. rocznica oficjal-
nego przyznania się najwyższych władz 
b. ZSRR do popełnienia tej zbrodni.  
Z okazji obu rocznic przygotowano pu-
blikację, która ma charakter edukacyjny 
– pokazuje zamordowanych takimi, jaki-
mi byli, i kim byli, zanim dostali się w rę-
ce oprawców.

Publikacja powstała dzięki Stowa-
rzyszeniu Rodzina Katyńska w Bielsku-
-Białej. Zawiera 46 życiorysów osób, 
które zostały zamordowane wiosną 
1940 roku. Biogramy zostały opracowa-
ne przez zespół redakcyjny w składzie: 
Marzenna Burczak, Anna Farny, Zofia 
Lamers, Jerzy Pisowicz. Książka zawie-
ra również referat Michał Pudło na te-
mat losów policjantów z Bielska również 
wtedy zamordowanych. Na końcu publi-
kacji zamieszczono spis osób, które zo-
stały wymienione na tablicach pomnika 
katyńskiego na Cmentarzu Wojska Pol-
skiego w Bielsku-Białej.

Promocja nowego wydawnictwa 
odbędzie się 13 kwietnia o godz. 16.00 
w Książnicy Beskidzkiej. Kilka dni póź-
niej, 26 kwietnia o godz. 12.00 w koście-
le Opatrzności Bożej w Białej zostania 
odprawiona msza w intencji ofiar Katy-
nia, po mszy pod tablicami pamiątkowy-
mi zostaną złożone kwiaty.              JacK

Bielski system BBbike składa się obecnie z 12 stacji oraz 120 
rowerów i ma zostać rozszerzony o kolejne stacje i rowery. W trak-
cie pierwszego miesiąca funkcjonowania systemu w październiku ub.r. 
skorzystało z niego ponad tysiąc osób (zalogowało się 1060 uzytkow-
ników). Łączna liczba wypożyczeń w październiku 2014 r. wyniosła 
3581. Niestety, doszło też do kradzieży jednego roweru.

Żeby skorzystać z roweru, trzeba przejść przez proces rejestracji 
na stronie www.bbbike.eu i wnieść opłatę w wysokości 20 zł. Identyfi-
katorem użytkownika będzie jego numer telefonu, do którego zostanie 
przyporządkowany kod pin. Osoby, które są już zarejestrowane w sys-
temie, a nie pamiętają swojego loginu i pinu, mogą skorzystać z pomo-
cy Biura Obsługi Klienta, tel. 334448888.

Założeniem systemu jest możliwość bezpłatnego korzystania 
przez klientów przez pierwsze 20 minut od momentu wypożyczenia. 
Jeśli w tym czasie nie zwrócimy roweru, zostaną na nas nałożone na-
stępujące opłaty: 20-60 minut – 2 zł, druga godzina – 3 zł, trzecia go-
dzina – 3 zł, każda następna godzina – 4 zł. Maksymalny czas wypo-
życzenia roweru to 12 godzin.

Na stronie www.bbbike.eu można przed wyjściem z domu 
sprawdzić dostępność rowerów w poszczególnych stacjach. Warto też 
odwiedzić oficjalny profil Facebook BBbike.                                   JacK

ROWERY BBBIKE WRÓCIŁY NA ULICE
Po zimowej przerwie 1 kwietnia ponownie ruszył system bezobsługowych wypożyczalni  
rowerów BBbike. 

DLA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 
W naszym mieście powstają kolejne strefy aktywności fizycznej. Obecnie pra-

ce prowadzone są przy ul. Bartniczej, gdzie trwa budowa siłowni zewnętrznej oraz 
boiska wielofunkcyjnego i parkur parku. Przy ul. Bohaterów Warszawy – na terenie 
parku przy rzece Białej – również powstanie nowa siłownia zewnętrzna, tuż obok ist-
niejącego placu zabaw. Elementem tej inwestycji będzie również doposażenie obu 
placów zabaw w nowe urządzenia dla najmłodszych. Kolejna siłownia zewnętrzna 
powstanie również w parku przy ul. Skrzydlewskiego/ul. Spółdzielców.

Inwestycje te prowadzone są w ramach projektu Aktywne przestrzenie – rewita-
lizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej realizowanego przez Wydział Gospodarki 
Miejskiej Urzędu Miejskiego. Wydział Gospodarki Miejskiej UM realizuje również pro-
jekt Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej. Przy ul. Babiogórskiej po-
wstanie m.in. siłownia zewnętrzna i parkur park. Zmodernizowane zostaną istniejące 
alejki oraz amfiteatr. Zakończenie prac planowane jest w połowie tego roku. 

W 2015 r. w ramach zadania Modernizacja miejskich placów zabaw planowana 
jest także rozbudowa placu zabaw przy ul. Jana Chrzciciela w Komorowicach. Zo-
stanie również wykonana nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami zabawowymi 
w różnych częściach miasta.                                                                                   JacK 

Plac zabaw przy ul. Bartniczej

WIOSENNE ROWEROWE 
RAJDOWANIE

26 kwietnia odbędzie się 38. Biel-
ski Rodzinny Rajd Rowerowy. Rodzinne 
Rajdy Rowerowe w Bielsku-Białej wie-
lokrotnie korzystały z gościnności gmi-
ny Jaworze. W najbliższej edycji półme-
tek odbędzie się na terenie amfiteatru  
w Jaworzu, który znajduje się u podnó-
ża nowej tężni solankowej. Tężnia solan-
kowa to obiekt o drewnianej konstrukcji  
w kształcie rotundy, wypełniony we-
wnątrz kolumną z gałązek tarniny. 
Obiekt służy do naturalnej inhalacji oraz 
pełni funkcje rekreacyjne. Jest to jeden 
z najważniejszych w Jaworzu obiektów 
uzdrowiskowych.

 – Bielski rajd o największa impre-
za sportowo-rekreacyjna integrująca 
bielszczan i nie tylko, bo na naszą im-
prezę przyjeżdżają w zorganizowanych 
grupach rowerzyści z Tychów, Katowic  
i innych miejscowości województwa ślą-
skiego, a także z Małopolski. Pierwszy 
Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy wy-
startował jesienią 1996 roku. Od tego 
czasu  w kolejnych edycjach rajdu oko-
ło 87.500 rowerzystów przejechało prze-
szło 1100 km, odwiedzając wszystkie 
możliwe miejscowości dookoła Bielska-
-Białej – mówi prezes Beskidzkiego Sto-
warzyszenia Cyklistów Jolanta Koźmin.

 kk
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SYSTEM ACADEMICA  
DZIAŁA W KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ

Książnica Beskidzka przystąpiła w marcu do systemu Acade-
mica. Jest to ważna informacja dla wszystkich poszukujący wyników 
najnowszych badań, ze szczególnym uwzględnieniem studentów  
i uczniów.

 – Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych Academica jest 
nowatorskim projektem polegającym na bezpłatnym udostępnieniu 
zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych 
książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
dzięki wdrożeniu systemu wypożyczeń międzybibliotecznych pli-
ków elektronicznych. Wyniki wyszukiwania są połączone z Cyfrową 
Biblioteką Narodową Polona. Academica obejmuje ponad 600 tys. 
obiektów i systematycznie jest powiększana o kolejne dokumenty. 
Portal ten poprzez dostęp do najnowszego stanu badań biblioteki 
poszerza ofertę edukacyjną, a jego użytkownik zyskuje szybki do-
stęp do współczesnych publikacji zgodnie z poszanowaniem praw 
autorskich – informuje dyrektor książnicy Bogdan Kocurek. 

Terminal systemu Academica dostępny jest w gmachu głów-
nym Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w Czytelni Ogólnej. 
Podstawowym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z zasobów 
Academiki jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz zare-
jestrowanie się w tym systemie. Bezpłatnej rejestracji czytelników 
dokonują bibliotekarze w Czytelni Ogólnej KB. Szczegółowe infor-
macje dotyczące trybu postępowania oraz zasad korzystania z sys-
temu Academica, znajdują się na stronie internetowej www.ksiazni-
ca.bielsko.pl.                                                                               opr. JacK 

Młodzi mieszkańcy Bielska-Białej cho-
dzący do przedszkoli mieli okazję uczestniczyć  
w lutym tego roku w konkursie pt. Bielsko-Biała 
w dziecięcej pocztówce. Organizatorem konkur-
su było Przedszkole Integracyjne nr 2, pomysło-
dawczyniami – Anna Wojtyczka i Monika Pienią-
żek. Partnerami konkursu i sponsorami nagród 
zostali Wydział Promocji Miasta i Miejskie Cen-
trum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej.

99 prac, których autorami są dzieci z 26 

BIELSKO-BIAŁA NA DZIECIĘCEJ POCZTÓWCE

 – Zarządzanie zasobami miesz-
kaniowymi gmin, również gminy Bielsko-
-Biała, nie jest zadaniem łatwym. Trze-
ba pamiętać, że z jednej strony gmi-
na musi realizować zadania własne, 
wśród których jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych, w tym zapewnienie 
lokali socjalnych i zamiennych potrze-
bującym. Z drugiej strony zasób komu-
nalny jest bardzo szczupły, w przypad-
ku Bielska-Białej to 12 proc. całego za-
sobu mieszkaniowego. Podobnie jak  
w wielu miastach, to zasób stary, blisko 
80 proc. budynków pochodzi sprzed ro-
ku 1945. Przeszkodą w zarządzaniu za-
sobem mieszkaniowym jest problem 
tzw. trudnych lokatorów, którzy nie użyt-
kują mieszkań w sposób należyty. Zda-
rza się, że lokatorzy mieszkań socjal-
nych dewastują je. Pomimo tych trud-
ności władze miasta i Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej starają się dbać  
o zasób mieszkaniowy Bielska-Białej. 
W zeszłym roku ZGM wykonał remon-
tów więcej, niż w poprzednim roku, za-

inwestował w nie kwotę 2,5 mln zł. ZGM 
remontuje sukcesywnie pustostany,  
a także wyposaża lokale w nowoczesne 
wodomierze, ciepłomierze oraz podłą-
cza swoje budynki do kanalizacji – mówił 
prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieru-
chomościami w Katowicach Arkadiusz 
Borek, wymieniając wśród pozytywów 
również inicjatywę dyrektor ZGM Anny 
Nawrockiej, by wykorzystać ściany bu-
dynków jako miejsca murali wykonanych 
przez artystów w ramach projektu Gale-
rii Bielskiej BWA.

Krajowa Izba Gospodarki Nieru-
chomościami w Katowicach doceniła też 
fakt, że w dorocznym konkursie Moder-
nizacja Roku 2014 trzy budynki wyre-
montowane przez ZGM (ul. 11 Listopa-
da 64, ul. Cieszyńska 39, ul. Piłsudskie-
go 46) i zgłoszone do tego konkursu zo-
stały nagrodzone dyplomami. Anna Na-
wrocka bierze czynny udział w pracach 
KIGN. 

Do KIGN należy ponad 500 przed-
siębiorstw z kraju .                                kk

NAGRODA ZA GOSPODAROWANIE GMINNYMI MIESZKANIAMI
Statuetką Lider zarządzania nieruchomościami przyznaną przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach za zasługi  
dla rozwoju mieszkalnictwa w Bielsku-Białej zostali wyróżnieni podczas marcowej sesji Rady Miejskiej – prezydent miasta Jacek Krywult 
oraz dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Anna Nawrocka.

przedszkoli, można by-
ło oglądać na stronie in-
ternetowej Miejskiego 
Centrum Informacji Tury-
stycznej w Bielsku-Białej. 
Internauci przez tydzień 
mogli głosować na wy-
brane prace. Zaintereso-
wanie było duże, bo od-
dano łącznie ponad 5 ty-
sięcy głosów.

Prace nadesłane  
na konkurs ponownie 
potwierdziły, że bielskie 
przedszkolaki oraz na-
uczycielki wychowania 
przedszkolnego nie boją 

się żadnych wyzwań i w każdej sytuacji potrafią 
być twórcze. Jury było pod ogromnym wrażeniem 
spojrzenia na miasto oczami jego najmłodszych 
mieszkańców. Trzy równorzędne I miejsca zaję-
li: 5-letni Filip z Przedszkola nr 42, 5-letnia Mar-
ta z Przedszkola nr 8 i 6-letnia Iga z Przedszkola 
24. Prace wszystkich laureatów można oglądać  
w siedzibie Miejskiego Centrum Informacji Tury-
stycznej oraz na stronie internetowej www.kon-
kurs.it.bielsko.pl.                                    oprac. JacK

Powyżej: dyr. ZGM  
Anna Nawrocka  
i prezydent Bielska-
-Białej Jacek Krywult

Obok: wyremontowany 
przez ZGM dom przy 
ul. Cieszyńskiej 39

Nagrodzona praca Filipa z Przedszkola nr 42
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INNOWACJE TO NASZ KIERUNEK 
23 marca  br. w Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-

-Białej odbyła się konferencja poświęcona omówieniu wyników pro-
jektu pod nazwą PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy 
uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na systemie wdra-
żania nowych technologii, współfmansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Wysoka jakość systemu 
oświaty, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie 
dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Rektor ATH prof. Ryszard Barcik i koordynator projektu dr Hono-
rata Howaniec podkreślali, że czas skończyć z adaptacją istniejących 
rozwiązań, by iść w stronę innowacji i wdrażania nowych rozwiązań. 
Dlatego od 2012 roku Akademia Techniczno-Humanistyczna wspólnie 
z Uniwersytetem Technicznym w Żylinie oraz Środkowoeuropejskim 
Instytutem Technologicznym (CEIT) w Żylinie realizowała ten projekt, 
którego celem było wypracowanie skutecznego modelu współpracy 
pomiędzy sferami nauki i biznesu. 

Innowacje i badania to misja i obowiązek uczelni publicznych.                                           
JacK 

Z seniorami mieszkającymi w okolicy IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Eduka-
cji Narodowej 19 marca spotkała się młodzież 
realizująca projekt Razem na dobre. Uczniowie 
kl. 2e, biorący udział w projekcie w ramach tzw. 
Olimpiady Praktycznej pod hasłem Zwolnieni  
z teorii, zakończyli serię spotkań z lokatorami 
pobliskiego osiedla wieczorem filmowym. Zo-
stał wyświetlony film Cudze listy. Seans po-

CZWÓRKA ŁĄCZY POKOLENIA

Grupa bielskich licealistów  stworzyła pro-
jekt społeczny SeeUin w ramach ogólnopol-
skiej olimpiady Zwolnieni z teorii. Chcą poka-
zać młodym ludziom, gdzie w naszym mieście 
warto spędzić czas. Projekt jest efektem an-
kiety, która potwierdziła, że zarówno młodzie-
ży, jak i dorosłym mieszkańcom Bielska-Białej 
brakuje pomysłów na spędzenie wolnego po-

południa. Karina Tomalik, Kinga Skiba, Oliwia 
Otręba, Roman Gańczarczyk i Wojciech Toma-
siewicz postanowili, że nie będą się temu bier-
nie przyglądać. Ich celem stało się odnajdywa-
nie ciekawych miejsc i rozpowszechnianie infor-
macji o nich. Powstał już fanpage inicjatywy na 
Facebooku i strona internetowa www.seeuin.pl.  
W planach jest jeszcze broszurka.              JacK

SZUKAJĄ CIEKAWYCH MIEJSC W BB

przedził wykład Tomasza 
Gruszczyka. Spotkania w 
ramach projektu miały na 
celu nawiązanie ciepłych 
relacji między mieszkań-
cami pobliskiego osiedla 
a społecznością szkoły, 
która od września 2014 
r. funkcjonuje w nowym 
budynku przy ul. Micha-
łowicza 55. W ciągu czte-
rech miesięcy grupa zor-
ganizowała trzy spotka-
nia – inauguracyjne, po-

łączone ze świątecznym koncertem, między-
pokoleniowy dancing z muzyką na żywo przy-
gotowany wraz z Osiedlowym Centrum Kultury 
Pegaz oraz niezwykły wieczór filmowy. Grupa 
zainicjowała też akcję porządkowania ogródków 
w pobliżu bloków. Ku wielkiej radości uczniów 
okazało się, że mimo różnicy pokoleń wszyscy 
świetnie się dogadywali. Są już pomysły na na 
kolejne spotkania.                                  opr. JacK

9 grup teatralnych ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego 
wzięło udział w 12. Szkolnych Igraszach Teatralnych 
2015, które odbyły się 18 marca w Domu Kultury w Ka-
mienicy. Oceniało je jury w składzie Ewa Bątkiewicz, 
Małgorzata Siuda i Piotr Tomaszewski.

I miejsce przypadło teatrowi Niewypałek z Domu 
Kultury w Lipniku (nagroda 400 zł), który został nomino-
wany do udziału w 25. Bielskich Spotkaniach Teatral-
nych. II miejsce zajął Teatr 22 ze Szkoły Podstawowej 
nr 22 (300 zł). Jury przyznało 3 równorzędne wyróż-
nienia dla Dziecięcego Teatru Ptak z DK w Olszówce, 
Szkolnego Koła Teatralnego z Gimnazjum w Jaworzu 
oraz teatru Reflektor z DK w Kamienicy (100 zł).

Wyróżnienia za kreacje aktorskie otrzymali: Alek-
sandra Kuś z Gimnazjum nr 22, Stanisław Loranc z DK 
w Olszówce, Mateusz Merta z DK w Lipniku, Amelia 
Gluza z DK w Kamienicy i Aleksandra Stojanowska  
z DK w Lipniku. Wyróżnionym aktorom wręczono na-
grody książkowe. Każdy teatr został obdarowany pa-
miątkowym Igraszkiem – symbolem 12. Szkolnych Igra-
szek Teatralnych, dyplomem i słodyczami.

IGRASZKI TEATRALNE ROZDANE NAJLEPSZYM

fo
t. 

M
on

ika
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Jury Szkolnych 
Igraszek Teatralnych do-
cenia wysiłek i zaanga-
żowanie w przygotowa-
nie prezentacji konkurso-
wych wszystkich grup te-
atralnych i ich opiekunów. 
Cieszy nas dosyć wyrów-
nany poziom przedsta-
wień i zróżnicowany wy-
bór ich tematyki. 

Pragniemy przy tej 
okazji przypomnieć, że 
prezentacje sceniczne 
powstające na podsta-
wie tekstu wymagają du-
żej staranności dykcyjnej 
i artykulacyjnej oraz świadomości sceny, zyskując wte-
dy na czytelności i jakości scenicznego przekazu. 

Warto pamiętać także o tym, że dekoracja, gdy 
nie jest właściwie dobrana i funkcjonalna, staje się je-
dynie ozdobnikiem często przeszkadzającym mło-

dym aktorom. Ważne jest świadome i konsekwent-
ne zagospodarowanie przestrzeni gry oraz racjonal-
ne zaplanowanie ruchu scenicznego – napisali jurorzy  
w swoim werdykcie.                                                            r

Rektor ATH prof. Ryszard Barcik i dr Honorata Howaniec



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 7/305  10.04.201511
MIASTO

6. edycja Bielskiego Regionalnego Konkursu 
Kulinarnego Szkół Gastronomicznych pn. Finezja 
smaku potraw z podrobów zwierząt rzeźnych odby-
ła się 26 lutego w Zespole Szkół Gastronomicznych 
i Handlowych. 

Patronat nad konkursem objął Beskidzki Klub 
Kulinarny i Zakłady Tłuszczowe Bielmar. 

Celem konkursu kulinarnego, w którym uczest- 
niczyli uczniowie z Wisły, Żywca, Rydułtów, Ryb-
nika, Tych, Bielska-Białej i Czech, było poszerza-
nie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu 
przedmiotów zawodowych, rozwijanie zaintereso-
wań, pomysłowości, inicjatywy i kreowanie własnej 
osobowości zawodowej. 

Jury konkursowe oceniało przygotowanie sta-
nowiska pracy, BHP, profesjonalizm pracy, walory 

organoleptyczne, wygląd potrawy, aranżację tale-
rza i dobór składników.

I miejsce i nagrodę specjalną otrzymał Ma-
riusz Jasiński z Rybnika który wykonał potrawę 
o nazwie Mus z wątróbek, żel z jabłek, biszkopt  
z majeranku, piana z koziego ser, puder z buraka. 
II miejsce zajął Tomas Janicek z Czech, a na miej-
scu III znalazł się również reprezentant Czech Voj-
ta Hacsik.

W trakcie konkursu zostały przeprowadzone 
warsztaty i pokazy: Higiena w zakładach gastro-
nomicznych, Alternatywne sposoby parzenia kawy  
i Kuchnia śródziemnomorska. 

Głównymi fundatorami nagród byli Beskidzki 
Klub Kulinarny, Zakłady Tłuszczowe Bielmar, Firma 
Prymat oraz RM Gastro.                              opr. JacK 

GOTUJ LOKALNIE
Uczniowie trzech szkół gastronomicznych z województwa 

śląskiego pogłębią swoją wiedzę na temat tradycyjnych, regio-
nalnych produktów. Pod okiem swoich nauczycieli poznają taj-
niki wykorzystania produktów lokalnych w nowoczesnej kuch-
ni polskiej. Umiejętności i pasję do gotowania będą rozwijać, 
uczestnicząc w warsztatach kulinarnych, które realizowane są 
w ramach projektu Gotuj lokalnie.

Wśród 18 placówek zakwalifikowanych do programu – re-
alizowanego już po raz piąty przez Fundację Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Akademią Kuli-
narną Marcina Budynka przy wsparciu Fundacji Klub Sze-
fów Kuchni – znalazły się trzy z województwa śląskiego: Ze-
spół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, 
Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle i Zespół 
Szkół nr 7 w Tychach,.  

Uczestnicy programu wezmą udział w zajęciach praktycz-
nych i teoretycznych, a także zaprezentują swoje umiejętności 
przed doświadczonymi kucharzami i dziennikarzami kulinarny-
mi, m.in. Marcinem Budynkiem oraz Josephem Seeletso.

– Program od samego początku wzbudza duże zaintere-
sowanie wśród szkół gastronomicznych. W tym roku zgłosiło 
się aż 86 placówek z całej Polski. Oznacza to, że organizo-
wanie tego typu przedsięwzięć jest potrzebne – to także szan-
sa dla młodzieży z różnych miejscowości, by kształcić się pod 
okiem najlepszych – mówi prezes Zarządu Fundacji EFRWP 
Marek Zagórski.

Przedsięwzięcie podzielone zostało na trzy etapy: szko-
lenie z szefami kuchni, które w tej edycji przeprowadzą m.in. 
Marcin Budynek, Jerzy Pasikowski i Joseph Seeletso, skiero-
wane do nauczycieli z placówek biorących udział w programie 
w ramach Targów EuroGastro 2015, warsztaty kulinarne pro-
wadzone przez nauczycieli w szkołach (zajęcia teoretyczne 
oraz praktyczne), a także konkurs dla uczniów na danie głów-
ne wykorzystujące produkty regionalne. Jego zwycięzcy otrzy-
mają nagrodę specjalną – kurs w Akademii Kulinarnej Marcina 
Budynka. Dodatkowo na wszystkich finalistów czekają nagro-
dy rzeczowe. 

Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl.        opr. JacK 

FINEZJA SMAKÓW 2015

IKAR NA PAPER SHOW
W 11. Rocznik Paper Show w Os- 

trawie w Czechach wzięli udział mode-
larze z klubu Ikar działającego przy ma-
zańcowickiej filii Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jasienicy. Międzynarodowa 
impreza zgromadziła ponad 600 modeli, 
wśród których modele Ikara uplasowały 
się bardzo wysoko. Złote medale zdobyli 
Mirosław Krulik za model wyrzutni poci-
sków balistycznych Scud, Tadeusz Du-
da za przestrzenny obrazek i młodzik 
Wojtek Szendzielarz za czołg Pantera. 
Brązowy medal za makietę kościoła Ma-
riackiego w Krakowie uzyskał Tadeusz 
Duda. Czwarte miejsca zajęli Dariusz 
Furtak za model czołgu Pantera G oraz 
Michał Wojnar za samochód Jelcz 315. 
Młodzik Franciszek Ślusarczyk z Domu 
Kultury w Wapienicy zajął 6. miejsce za 
model szybowca SZD 30 Pirat.              r

Wiosenny kiermasz drzew i krzewów odbędzie się 17-18 kwietnia w Zieleni Miejskiej przy ul. Armii Krajowej 132. 
Z tym kuponem zniżka 20 proc. na wszystkie rośliny.
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ROKOWANIA

Prezydent Bielska-Białej zaprasza do udziału w rokowa-
niach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych 
położonych w Bielsku-Białej.
1. położenie: ul. Robotnicza 5A, obręb Żywieckie Przed-
mieście, oznaczenie: dz. 1413 Kw BB1B/00056820/8
powierzchnia: 97 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalny
terminy przeprowadzonych przetargów: 3 października 
2014 r. i 12 lutego 2015 r.
cena wyw.: 150.000,00 zł, zaliczka: 15.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest piętrowym, częściowo 
podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym, w zabudowie 
szeregowej o pow. użytkowej 65,15 m2.. Budynek sta-
nowi pustostan, mieści się w nim tylko jeden trzyizbowy 
lokal mieszkalny. Budynek posiada cechy obiektu zabyt-
kowego, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. 
Budynek wymaga wykonania samodzielnego przyłącza 
wodociągowego. Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i nie jest przedmiotem zobowiązań. Dla terenu nie obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Nie-
ruchomość można obejrzeć 9 kwietnia 2015 r. w godz. 
12.00-13.00.
2. położenie: ul. Lermontowa obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 4369/44 Kw BB1B/00061046/6
powierzchnia: 600 m2

przeznaczenie: cele mieszkaniowe
terminy przeprowadzonych przetargów: 3 października 
2014 r. i 12 lutego 2015 r.
cena wyw.: 150.000,00 zł, zaliczka: 14.000,00 zł
Działka jest niezabudowana o kształcie prostokąta, teren 
płaski porośnięty drzewami i krzewami. Istniejące drze-
wa starsze niż 10 letnie, inne niż owocowe – podlegają 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody. Ich usunięcie może nastąpić po 
uzyskaniu stosownego zezwolenia. Dla terenu nie obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 
UA.EPA-GW-7331-1-411/2010 z dnia 16.11.2010 r. dla 
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z ga-
rażem. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest 
przedmiotem zobowiązań. Do ceny działki ustalonej  
w drodze rokowań zostanie doliczony VAT określony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rokowania odbędą się 24 kwietnia 2015 r. w sali nr 208 
(II piętro) Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 5: o godz. 
10.00 na sprzedaż nieruchomości przy ul. Robotniczej 
5A, o godz. 10.30 na sprzedaż nieruchomości przy ul. 
Lermontowa. Obecność oferentów lub ich pełnomoc-
ników jest obowiązkowa. Pisemne zgłoszenie udziału  
w rokowaniach należy złożyć do 20 kwietnia 2015 r. Za-
liczkę należy wpłacić do 20 kwietnia 2015 r.
3. położenie: ul. Komorowicka 21 – lokal mieszkal-
ny nr 7 stanowiący własność gminy Bielsko-Biała wraz  
z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń z 
równoczesnym oddaniem w wieczyste użytkowanie do 1 
marca 2079 r. udziału w parceli ozn. jako dz. 648 o pow. 
367 m2 obj. Kw BB1B/00046059/9 obręb Biała Miasto
powierzchnia lokalu: 83,74 m2

udział w gruncie: 101/1000 części
terminy przeprowadzonych przetargów: 18 września 
2014 r. i 23 stycznia 2015 r.

cena wyw.: 239.405,00 zł, w tym: lokal 226.098,00 zł, 
udział w gruncie 13.307,00 zł, zaliczka: 20.000,00 zł
Lokal usytuowany jest na III piętrze budynku wielorodzin-
nego i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, po-
mieszczenia gospodarczego i przedpokoju. Lokal sta-
nowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań. Lokal można obejrzeć 14 kwietnia 
2015 r. w godz. 12.00-13.00. W związku z zaplanowa-
nymi w budynku przez Wspólnotę Mieszkaniową praca-
mi związanych z przebudową przewodów kominowych 
i wentylacji nabywca zobowiązany będzie do poniesie-
nia części kosztów związanych z planowaną inwesty-
cją. W obowiązującym miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Bielska-Białej nierucho-
mość położona jest w terenie 125 UMW-08 – przezna-
czonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową śród-
miejską. Nieruchomość położona jest w terenie układu 
urbanistycznego Białej wpisanego do rejestru zabytków 
pod pozycją A-479/87 w strefie ścisłej ochrony konser-
watorskiej A.
Rokowania odbędą się 24 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego, plac Ratuszo-
wy 5. Obecność oferentów lub ich pełnomocników jest 
obowiązkowa. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowa-
niach należy złożyć do 20 kwietnia 2015 r. Zaliczkę nale-
ży wpłacić nie później niż do 20 kwietnia 2015 r.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste części gruntu 
wynosić będą 1 proc. od ustalonej w drodze rokowań ce-
ny gruntu, z tym, że za pierwszy rok użytkowania wie-
czystego należy wnieść pierwszą opłatę wynoszącą 15 
proc. tej ceny. Do w/w opłat doliczony zostanie podatek 
VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie czę-
ściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ule-
gnie zmianie. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 
gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczy-
stego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za 
dany 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.

Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach po-
winny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach 
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem 
i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, 
jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna, z określeniem 
nieruchomości – w oznaczonym terminie w sekretaria-
cie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego, plac Ratuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres al-
bo 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 warunki bez zastrze-
żeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, (w przypad-
ku podania odrębnej ceny lokalu oraz udziału w gruncie  
należy przyjąć proporcje zachodzące między nimi w ce-
nie wywoławczej). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię 

dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę wpłaca się przelewem 
na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finan-
sowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 
Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem 
wpłaty zaliczki jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w 
wyżej podanym terminie. Zaliczkę zwraca się w terminie 
do 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, a wpłaconą przez 
uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowa-
nia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Na wniosek nabywcy cena nieruchomości może zostać 
rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 3 lata. Wierzy-
telność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu poprzez 
ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata w wysokości 30 
proc. ceny nieruchomości lub 50 proc. w przypadku, gdy 
cena rozkładana jest tylko na dwie raty – podlega za-
płacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność 
nieruchomości. Rozłożona na raty nie spłacona część 
ceny podlega oprocentowaniu. Następne raty wraz z 
oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach usta-
lonych przez strony w rokowaniach. Nabywca zobowią-
zany jest do zwrotu środków zgromadzonych przez gmi-
nę na fundusz remontowy przypadających na lokal bę-
dący przedmiotem sprzedaży. Zwrot środków powinien 
nastąpić przed dniem zawarcia 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. 334971231.
Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania na-
bywcy nieruchomości. Prezydent miasta może odwołać 
ogłoszone rokowania z ważnych powodów.
Adres internetowy: www.um.bielsko.pl                             q

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-
-BIAŁEJ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM  
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ

Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z 27 mar-
ca 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 roku o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 
1235, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Bielska-
-Białej nr XXX/740/2013 z 23.04.2013 r., zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej (przyjętego uchwałą Ra-
dy Miejskiej w Bielsku-Białej nr XIX/487/2012 z 29 maja 
2012 r.) obejmującego obszary:
w rejonie ulic Darniowej i Dziewanny w obrębie Między-
rzecze Górne,
w rejonie potoku Kamienickiego II w obrębie Kamienica,
w rejonie ulic Spacerowej, Miedzianej i Lipnickiej w ob-
rębie Lipnik,
w rejonie projektowanej drogi krajowej Bielsko-Biała – 

ciąg dalszy na str. 13
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CZAD I SADZA TWOIM WROGIEM
Strażacy cały czas wyjeżdżają do zdarzeń związa-

nych z uwalnianiem się czadu. Ich liczba, w porównaniu 
z ubiegłym sezonem grzewczym, wzrosła. W obecnym 
sezonie interweniowali w tego typu zdarzeniach już 78 
razy. 75 osób, w tym 24 dzieci, z objawami zatrucia tlen-
kiem węgla zabrano do szpitala. Częste były także po-
żary sadzy, których od października odnotowano aż 80. 

 Strażacy przypominają, że nie wolno zaniedbywać 
corocznych kontroli przewodów kominowych przez mi-
strza kominiarskiego i czyszczenia kominów; kontroli in-
stalacji gazowej przez osobę mającą wymagane upraw-
nienia; systematycznej obsługi konserwacyjnej urządzeń 
grzewczych. 

 – Główną przyczyną pożarów sadzy są zaniedba-
nia, których dopuszczają się właściciele lub zarządcy bu-
dynków w kwestii regularnego czyszczenia przewodów 
dymowych i spalinowych. Pośrednio do pożaru sadzy 
przyczynia się także niewłaściwa eksploatacja urządzeń 
grzewczych, np. wrzucanie do pieca śmieci. Wytwarzają 
one wiele sadzy, która osiada na wewnętrznych ścian-
kach komina i stanowi poważne zagrożenie dla miesz-
kańców domu – informuje rzecznik Komendy Miejskiej 
PSP mł. kpt. Patrycja Pokrzywa. Pożarowi sadzy w ko- 
minie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany 
gwałtowną reakcją spalania w przewodzie kominowym. 
Czasem z komina dobywają się płomienie, lecą z niego 
iskry i gęsty, ciemny dym. Wysoka temperatura dopro-
wadza często do rozszczelnienia komina, co w konse-
kwencji może spowodować zapalenie się poddasza i po- 
mieszczeń przylegających do przewodów spalinowo-dy-
mowych, może dojść nawet do rozprzestrzenienia się 
ognia na cały budynek. Pęknięty komin stwarza także 
niebezpieczeństwo zaczadzenia mieszkańców budynku. 

Gdy już dojdzie do pożaru sadzy, należy nie-
zwłocznie wezwać straż pożarną, dzwoniąc pod numer 
998 lub 112 i informując szczegółowo dyżurnego o ak-
tualnej sytuacji. Trzeba także wygasić ogień w piecu lub 
kominku oraz zamknąć dopływ powietrza do tych urzą-
dzeń. Nie wolno wlewać do palącego się komina wody, 
gdyż grozi to jego rozerwaniem!                                JacK 

GROŹNE WYPALANIE TRAW
Już do 2.236 pożarów traw, łąk i nieużytków wy-

jeżdżali od początku roku do 22 marca tego roku stra-
żacy w województwie śląskim. W Polsce Państwowa 
Straż Pożarna od początku 2015 roku do 22 marca od-
notowała już 22.563 takich pożarów, w których 45 osób 
zostało rannych, a jedna poniosła śmierć.

Bielscy strażacy tylko jednej doby wyjeżdżali 10 
razy do pożarów suchych traw i nieużytków. Połowa  
z tych interwencji miała miejsce w Bielska-Białej. W 
czasie gaszenia pożaru nieużytków przy ulicy Górskiej 
udało się ustalić osobę, która wznieciła pożar. Została 
ona zatrzymana przez patrol policji.

 – Na przedwiośniu wyraźnie wzrasta liczba po-
żarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nie-

użytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią 
użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panu-
je bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje 
szybszy i bujniejszy jej odrost. Jest to jednak całkowi-
cie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wy-
palanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzyst-
nych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjała-
wia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, natu-
ralny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu  
z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg trują-
cych związków chemicznych. Wypalanie traw jest rów-
nież przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie 
prowadzą do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego 
rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób – 
mówi rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej 
mł. kpt. Patrycja Pokrzywa.                                     JacK 

Parafialne zespoły charytatywne rozprowadzały 
również ok. 20 tysięcy paschalików. Po raz drugi w na-
szej diecezji zorganizowana została zbiórka żywności 
Caritas – Tak pomagam. Akcję przeprowadzono 13 i 14 
marca w sieciach sklepów Biedronka, Polo Market i Le-
wiatan, przyniosła ona ok. 3 ton żywności. 

– Wprawdzie nie samym chlebem żyje człowiek, 
ale dla godnego życia potrzebne jest mu niezbędne mi-
nimum do normalnej egzystencji. Dlatego z myślą o lu-
dziach będących w trudnej sytuacji materialnej co roku 
organizujemy różne akcje charytatywne – mówi dyrek-
tor Caritas diecezji bielsko-żywieckiej ks. Robert Ka-
sprowski. – W wielu naszych parafiach odbyła się także 
zbiórka żywności; przygotowane dzięki niej świątecz-
ne paczki zostały rozwiezione do najbardziej potrzebu-
jących rodzin i osób samotnych. Dzieci i młodzież ze 
szkół naszej diecezji już od początku Wielkiego Postu 
składały pieniądze do skarbonek wielkopostnych, które 
w Wielką Sobotę złożyły w swoich parafiach. Zebrane 
przez dzieci ofiary przeznaczone zostaną na cele cha-
rytatywne – dodaje ks. R. Kasprowski. 

Jak co roku, również bielskie koło Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta przygotowało dla potrze-
bujących ponad 500 paczek. 100 osób bezdomnych 
zaproszono na świąteczne śniadanie wielkanocne, któ-
re odbyło się w Domu Żołnierza. 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy-
ża wspólnie z uczniami szkół z Bielska-Białej i powia-
tu bielskiego zebrał z okazji świąt – w ramach zbiórki 
Godne dzieciństwo w sklepach Tesco – artykuły żyw-
nościowe oraz środki pieniężne, które zostały przezna-
czone na zakup żywności dla osób potrzebujących z 
miasta i powiatu. 

 – Dzięki wspólnym działaniom udało się przygo-
tować i przekazać potrzebującym paczki żywnościo-
we dla 379 osób. Koszt ich przygotowania to ok. 4.800 
zł. W ostatnich dniach marca Oddział Rejonowy PCK 
zakończył przekazywanie najuboższym jabłek, które 
otrzymał do charytatywnego rozdawania od sadownika 
z Grójca w ramach współpracy z Agencją Rynku Rol-
nego. Jabłek w tym roku było 10.000 kg – informuje dy-
rektor biura OR PCK w Bielsku-Białej Marek Mielnik.

Jacek Kachel 

CHARYTATYWNIE, W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
dokończenie ze str. 2

DZIERŻAWA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 
2014 r., poz. 518 z późn. zm.) podaję do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczo-
nych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami 
prezydenta miasta
nr ON.0050.217.2015.MGR z 19 marca 2015 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony (1 rok) nieruchomości przy ul. 
Wyzwolenia, obręb Hałcnów – do wykorzystania z prze-
znaczeniem pod ogródek przydomowy – na rzecz oso-
by fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 2726/13 KW BB1B/00059930/3
powierzchnia: 438 m2
czynsz: 262,80 zł rocznie + VAT
działka niezabudowana, teren objęty planem – jednost-
ka planu MN – mieszkalnictwo o niskiej intensywności
nr ON.0050.218.2015.MGR z 19 marca 2015 r. – dzier-

żawa na czas oznaczony (3 lata) nieruchomości przy ul. 
Bystrzańskiej, obręb Mikuszowice Śląskie – do wykorzy-
stania z przeznaczeniem pod tereny rekreacyjne – na 
rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 395/93 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 20 m2
czynsz: 7,00 zł rocznie + VAT
działka częściowo zabudowana, teren objęty planem za-
gosp. przestrzennego, jednostka planu KDD – ulice do-
jazdowe
nr ON.0050.225.2015.MGR z 23 marca 2015 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony (jeden rok) nieruchomości przy 
ul. Mierniczej, obręb Lipnik – do wykorzystania pod ogró-
dek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 821/71, cz. dz. 821/64 KW 
BB1B/00048221/0
powierzchnia: 67 m2, 25 m2
czynsz: 4,60 zł  + VAT miesięcznie
działka niezabudowana, teren nieobjęty planem

Głogoczów, tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w obrę-
bach Lipnik i Hałcnów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 8 kwietnia do 7 maja 2015 r. (z wyjątkiem sobót i nie-
dziel oraz dni świątecznych) w siedzibie Biura Rozwoju 
Miasta przy placu Ratuszowym 6 w poniedziałki, wtor-
ki, środy, piątki w godz. od 11.00 do 13.00 w czwartki  
w godz. od 14.00 do 17.00. Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 
14 kwietnia w Biurze Rozwoju Miasta o godz. 11 00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oso-
by prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie 
do Prezydenta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do 28 maja 2015 r.                   q

dokończenie ze str. 12
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 fax: 0334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

Awaria 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
 
SITA ZOM S.A: tel. 334992016, 334992026, 
całodobowo tel. 334992018 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom_bielsko_biala@sitapolska.com.pl

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

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

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONYJak co roku z inicjatywy WHO 24 marca, w roczni-
cę ogłoszenia światu w 1882 r przez Roberta Kocha wy-
krycia prątków gruźlicy, obchodzimy światowy dzień tej 
choroby zakaźnej. Mimo ogromnego postępu medycyny, 
dostępu do szybkiej diagnostyki, szczepień i coraz bar-
dziej celowanych terapii, leczenie gruźlicy nie przyniosło 
całkowitego sukcesu. Dzięki szczepieniom udało się wy-
eliminować polio czy ospę prawdziwą, ale nie gruźlicę. 
Pozostaje ona nadal największym zabójcą wśród cho-
rób zakaźnych.

Trudności z wyeliminowaniem tej choroby z ludz-
kiej populacji wynikają z kilku czynników:

 – choroba rozwija się skrycie i bardzo powoli – od 
zachorowania do pierwszych objawów mogą minąć mie-
siące, a nawet lata;

 – gruźlicą można się zakazić w dzieciństwie,  
a zachorować dopiero w późnym wieku, gdyż żywe, ale 
uśpione prątki mogą przetrwać w organizmie kilkadzie-
siąt lat. Dlatego mamy duży wzrost zachorowań u osób 
> 65 r. ż., które zakaziły się tuż po II wojnie światowej, 
kiedy wystąpiła epidemia gruźlicy, a nie wynaleziono 
jeszcze leków przeciwprątkowych;

 – objawy gruźlicy są mało charakterystyczne i o nie- 
wielkim nasileniu, mogą ujść uwadze chorego  i rodziny;

 – nawet zaawansowana gruźlica płuc nie daje 
zmian osłuchowych nad płucami;

 – na gruźlicę zapadają osoby z przewlekłymi 
schorzeniami, osłabione chorobami i ich leczeniem – 
objawy gruźlicy gubią się wśród objawów przewlekłych 
chorób i ich powikłań np. cukrzycy, nowotworu, choroby 
obturacyjnej płuc czy niewydolności serca;

 – na gruźlicę chorują często osoby pozostają-
ce poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych, które  
w ogóle nie korzystają z opieki zdrowotnej np. bezdomni, 
alkoholicy, dlatego wykrycie choroby następuje w takiej 
sytuacji w krańcowym stadium choroby, kiedy chory zdą-
żył zakazić kilka, kilkanaście osób ze swojego otoczenia;

 – gruźlica może imitować inne schorzenia, np. za-
palenie płuc, anemię, białaczkę, choroby reumatyczne, 
choroby układowe i dlatego postawienie rozpoznania 
jest opóźnione, co powoduje rozprzestrzenianie się cho-
roby wśród osób z kontaktu;

 – gruźlicę trzeba leczyć długo (zwykle 6 miesięcy) 
i kilkoma lekami jednocześnie, co często jest powodem 
przerywania leczenia przez chorych i nawrotu choroby. 
Można chorować kilka razy w życiu.

Na szczęście w Polsce sytuacja epidemiologicz-
na gruźlicy poprawia się i co rok obserwujemy spadek 
zachorowalności. Nie mamy też problemu, jak w Afryce, 
z epidemią zakażenia wirusem HIV, który poprzez nisz-
czenie komórek obronnych ułatwia rozwój gruźlicy .

Nie mamy problemu z leczeniem, gdyż dostępne 
są i to bezpłatnie leki niezbędne do wyleczenia choroby. 

W naszych polskich warunkach problem z reali-
zacją hasła WHO Wykryj; Lecz; Wylecz wszystkich do-
tyczy pierwszego i trzeciego członu. Wykrycie wszyst-
kich chorujących na gruźlicę oraz ich izolacja od zdro-
wych jest z powodów wymienionych powyżej nie  
w pełni możliwe. Istotne jest, aby izolację zastosować jak 
najwcześniej, przed przeniesieniem bakterii gruźlicy na 
zdrowych. Skoro jednak choroba może przebiegać bez-
objawowo lub skąpoobjawowo, wykrycie jej we wczesnej 
fazie, przed prątkowaniem, następuje najczęściej przy-
padkowo. Jest to podstawowa przyczyna braku skutecz-
nej eliminacji bakterii z populacji. Powiększająca się licz-
ba osób nieobjętych opieką zdrowotną, zubożenie spo-
łeczeństwa, duże migracje ludności z krajów Azji i Afry-
ki do Europy, są dodatkową przeszkodą w przerwaniu 
łańcucha epidemiologicznego. Konsekwencją tego jest 
fakt, że wyleczenie wszystkich chorujących i niewykry-
tych jest niemożliwe. 

Dlatego przynajmniej w tym jednym dniu roku 
zwracamy uwagę pacjentom i lekarzom, aby kierować 
na badania radiologiczne i bakteriologiczne (plwocina) 
pacjentów, którzy należą do grup ryzyka zachorowania 
na gruźlicę. Badania takie można bez problemu wyko-
nać w każdej pracowni rentgenowskiej w Bielsku-Białej 
oraz w Laboratorium Prątka w Bystrej lub Cieszynie.

oprac. lek. med. Agata Skrzyńska-Rafałowska 
specjalista chorób płuc

kierownik Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy  
w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Od wielu lat w ramach działań profilaktycznych no-
wotworów płuc i gruźlicy płuc można w naszym mieście 
bezpłatnie wykonać zdjęcie Rtg klatki piersiowej. Bada-
nie to skierowane jest do osób w wieku 40-65 lat. 

W tym roku takie badania wykonywane są od 30 
marca w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Beskidz-
kiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18. Bada-
nia będą prowadzone do wyczerpania limitu. q

WYKRYJ. LECZ. WYLECZ WSZYSTKICH
24 marca Światowym Dniem Walki z Gruźlicą 2015

SPALARNI ODPADÓW COFNIĘTO POZWOLENIE 
– dokończenie ze str. 2

W grudniu minionego roku Urząd Marszałkowski 
rozpoczął kontrolę zgodności działalności firmy EKO-
-TOP z udzielonym pozwoleniem.  W jej wyniku zakwe-
stionowano sposób magazynowania odpadów i stwier-
dzono, że spalane są odpady pochodzące spoza woje-
wództwa śląskiego, co narusza tzw. zasadę bliskości. 
Firma została wezwana do usunięcia naruszeń stwier-
dzonych podczas kontroli. W styczniu Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego wszczął postępowanie administra-

cyjne w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów. W lutym Urząd Marszałkow-
ski skierował wniosek do Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kolejnej kon-
troli instalacji. Badania wykonane przez niezależną firmę 
wykazały przekroczenie standardów emisyjnych (w tym 
dla dioksan i furanów o ponad 3700 proc.). Wojewódzki 
Inspektor wydał decyzję o wstrzymaniu pracy instalacji. 
Z uwagi na stwierdzone realne zagrożenie dla zdrowia  
i życia ludzi, decyzji tej został nadany rygor natychmia-
stowej wykonalności.                                                           q
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SPORT

Iwona Kohut – podwójna wicemistrzyni Polski Juniorów w nar-
ciarstwie alpejskim – jest jedną ze stypendystów bielskiego Urzędu 
Miejskiego. 19 lutego zdobyła dwa srebrne medale – w slalomie gigan-
cie i dwuboju slalomowym – na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży rozgrywanej jako Mistrzostwa Polski. Reprezentowała nasz kraj na 
Europejskim Zimowym Festiwalu Olimpijskim (EYOWF) w Voralbergu 
i Liechtensteinie, gdzie zajęła dobrą 19. pozycję w slalomie gigancie. 
Zawodniczka bielskiego klubu Integracyjnego Stowarzyszenia Sporto-
wego Szusujmy Razem oraz uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go w Szczyrku trenuje również w grupie TauronOlimpijSki zbudowa-
nej przez olimpijczyka, Andrzeja Bachledę, który osobiście czuwa nad 
działaniem tego projektu. W tym sezonie grupa trenowała pod okiem 
Andrzeja Bielawy i Jakuba Wyporka nawet w Finlandii i Bułgarii!          r

Młody zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Ondraszek 
Dorian Bachlaj z powodzeniem uczestniczył w pływackich Mistrzo-
stwa Polski Juniorów, które odbyły się 13-15 marca w Oświęcimiu. 
Dorian Bachlaj w pierwszym dniu zawodów wywalczył brązowy me-
dal Mistrzostw Polski na dystansie 50 m stylem klasycznym. W drugim 
dniu zawodów awansował do finału A Mistrzostw Polski na dystansie 
200 m stylem klasycznym z najlepszym czasem eliminacji, ostatecz-
nie zajmując piątą lokatę. Trzeci dzień zawodów również obfitował  
w wiele emocji – Dorian awansował z piątym czasem eliminacji do 
finału A Mistrzostw Polski na dystansie 100 m stylem klasycznym.  
W finale zajął czwarte miejsce z bardzo dobrym wynikiem.        JacK 

Mistrzostwa Bielska-Białej Szkół 
Podstawowych w Gimnastyce Sportowej 
odbyły się 6 marca. Wystartowało w nich 
160 uczniów z 12 bielskich szkół podsta-
wowych reprezentujących bardzo wysoki 
poziom. Zawody odbywały sie w dwóch 
kategoriach – szkolnej, w której startowa-
li uczniowie poszczególnych szkół i klubo-
wej – trenujący w klubach.  

W kategorii szkolnej dziewcząt 1. 
miejsce zajęła Wiktoria Mangone ze Szko-
ły Podstawowej nr 13 i Paulina Halama  
z SP nr 36, 2. m. – Weronika Piznal z SP 
nr 1, 3. m. – Klaudia Giżlar z SP 29. Druży-
nowo tę kategorię wygrała SP nr 13, druga 
była SP nr 1, trzecia – SP nr 29. W katego-
rii szkolnej chłopców 1. m. zajął Wojciech 
Kozik z SP nr1, 2. m. – Kacper Skotnicki  
z ZP 1, 3. m. – Mikołaj Fabirkiewicz. Dru-
żynowo wygrała tę kategorię SP nr 1, 2 m. 

zajęła SP nr 3, 3 m. – II zespół SP nr 1. 
W kategorii klubowej dziewcząt 

młodszych (2005-2007) 1. m. zajęła Alek-
sandra Kostka (SP Zarzecze), 2. m. – Le-
na Rogowska, 3. m. – Hanna Jafernik.  
W kategorii klubowej dziewcząt starszych 
(2002-2004) zwyciężyła Justyna Pytko 
przed Katarzyną Grzegorzek i Julią Raj-
fur. We wspólnej klasyfikacji obu kategorii 
1. m. zajął I zespół KS Start: Justyna Pyt-
ko, Katarzyna Grzegorzek, Julia Fajfur, Ju-
lita Kostka; 2. m. – II zespół KS Start: Lena 
Rogowska, Agata Grzegorzek, Hanna Ja-
fernik, Aleksandra Kostka; 3. m. – IV ze-
spół KS Start: Oliwia Rzyman, Inez Ste-
fańska, Laura Ogonowska, Maja Makuch. 

W kategorii klubowej indywidualnej 
chłopców zwyciężył Oliwier Skrudlik przed 
Martinem Stanclikiem i Oskarem Nyczem. 

oprac. kk

IWONA KOHUT Z MEDALAMI
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22 marca odbyły się w Białymstoku 4. Za-
wody Dzieci i Młodzieży Białystok Karate Ky-
okai Kuroi Tora. Wzięło w nich udział ok. 60 
zawodników z pięciu klubów. Bielski klub Bu-

shi reprezentowało 6 zawodniczek. W konkuren-
cji kata indywidualne MIX do 8 lat drugie miej-
sce wywalczył Wojciech Turski, trzecie – Michał 
Pindel i czwarte – Kamil Lisiński. W konkurencji 

BUSHI WALCZYŁO W BIAŁYMSTOKU

kata indywidualne dziew-
cząt do 9 lat 3. m. zajęła 
Maja Borzęcka. W kata 
indywidualnym chłopców 
10-12 lat drugi był Mate-
usz Dobrzański. W kon-
kurencji kumite indywidu-
alne dziewcząt 10-12 lat 
triumfowała Maja Borzęc-
ka, a w kumite indywidu-
alnym chłopców 10-12 
lat – Mateusz Dobrzań-
ski.                                     r
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MIASTO

WIGOR JUNIORA W CIELE SENIORA
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz wraz ze Stowa-

rzyszeniem Twoje Zdrowie serdecznie zapraszają se-
niorów do udziału w projekcie Wigor juniora w ciele se-
niora. Zajęcia będą miały miejsce w Domu Kultury im. 
Wiktorii Kubisz w godzinach dopołudniowych, dwa razy 
w tygodniu, od 20 kwietnia do listopada br. 

W ramach projektu odbywać się będą: warszta-
ty teatralne, warsztaty taneczne, warsztaty dietetycz-
no-kulinarne, warsztaty rehabilitacyjno-gimnastycz-

ne Zdrowy kręgosłup, warsztaty motywacyjne. Chęć 
uczestnictwa w projekcie można zgłaszać osobiście 
w sekretariacie DK im. W. Kubisz od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-18.00 lub telefonicznie pod nr 
338125886 (Kubiszówka), 534637335 (Stowarzysze-
nie Twoje Zdrowie). Zajęcia są bezpłatne, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

Spotkanie organizacyjno-integracyjne odbędzie 
się 20 kwietnia o godz. 10.00 w Kubiszówce.               q

ISLANDIA – TAM, GDZIE 
DIABEŁ MÓWI DOBRANOC

Kolejne z cyklu spotkań z niezwykłymi 
ludźmi odbyło się 20 marca w Domu Kultury 
w Wapienicy. Podróżnik i alpinista Grzegorz 
Gawlik opowiadał o Islandii. 

G. Gawlik spędził cztery tygodnie 
w podróży, przemierzył ponad 5000 kilo-
metrów po wulkaniczno-lodowej wyspie – 
wzdłuż i w poprzek – samochodem napę-
dzanym na cztery koła. Doświadczył desz-
czu, śniegu, wiatru, mrozu i wybuchu wulka-
nu. Miał bliskie spotkania z fokami, masko-
nurami i wielorybem. Dotarł na miejsce słyn-
nej erupcji z 2010 roku wulkanu Eyjafjallajo-
kull. Zobaczył pustynie wulkaniczne i lodow-
ce, gejzery, pola geotermalne oraz termalne 
kąpieliska, lodowe laguny, wulkany (15), po-
la lawowe, jaskinie wulkaniczne, także nie-
zliczone wodospady i fiordy. Posmakował is-
landzkiego jedzenia i nosił słynne islandzkie 
wełniane swetry. 

Grzegorz Gawlik odwiedził 65 państw 
na 6 kontynentach. Zdobył ponad 30 szczy-
tów m.in. w Himalajach, Andach, Pamirze, 
Kaukazie, w Atlasie Wysokimi, na Borneo. 
Wszedł na kilkadziesiąt wulkanów – aktyw-
nych (ok. 25), drzemiących i nieaktywnych; 
w ramach projektu 100 wulkanów. Eksploru-
je pustynie, tereny polarne, dżungle, morza  
i oceany, rafy koralowe, wodospady, kanio-
ny oraz jaskinie. Jako dziennikarz i podróż-
nik jest autorem licznych reportaży, felieto-
nów, materiałów do przewodników, dzienni-
ków, relacji z wypraw i blogów.        opr. JacK

Na zdjęciach:
1. Gulfoss
2. Watnajokull
3. Wnętrze jaskini 
wulkanicznej

BIELSKA JESIEŃ 2015
Galeria Bielska BWA do 30 kwietnia br. przyj-

muje zgłoszenia prac do konkursu 42. Biennale Ma-
larstwa Bielska Jesień 2015. Patronat honorowy nad 
biennale objęła Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Małgorzata Omilanowska. Minister jest tak-
że fundatorem Grand Prix Bielskiej Jesieni w wyso-
kości 30 tys. zł

Biennale jest otwartym konkursem dla artystów 
malarzy. Po raz drugi w historii tego przedsięwzię-

cia, którego początki sięgają 1962 roku, prace mogą 
nadsyłać także artyści nieposiadający dyplomu wyż-
szej uczelni artystycznej, ale legitymujący się aktyw-
nością twórczą i dorobkiem. 

Jury, w którym zasiadają zapraszani przez or-
ganizatora znawcy najnowszej sztuki współczesnej, 
kwalifikuje prace do wystawy oraz  nagradza i wy-
różnia najlepsze obrazy. Po raz drugi najciekawsze 
prace będą mogli wybierać także internauci w głoso-
waniu online za pośrednictwem strony internetowej 
Bielskiej Jesieni.                                                                q

 
KONSULTACJE W SPRAWIE  
RADY SENIORÓW

Od 7 do 24 kwietnia odbywają się konsulta-
cje społeczne dotyczące projektu uchwały w spra-
wie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, 
do której załącznikiem jest statut ww. rady. Wszyscy 
zainteresowani mogą zapoznać się z treścią projektu 
uchwały i Statutu Rady Seniorów Miasta Bielska-Bia-
łej w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka konsul-
tacje społeczne), na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego (zakładka Miasto i Mieszkańcy) oraz w Wydzia-
le Polityki Społecznej UM, plac Ratuszowy 6, II piętro, 
pok. 229, w godzinach pracy urzędu.                            q

PŁYNIEMY DO RZYMU 
Integracyjny 24-godzinny maraton pływacki Pły-

niemy do Rzymu odbędzie się 25 i 26 kwietnia na ba-
senie Troclik. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 25 
kwietnia o godz. 15.45, a zakończy w niedzielę o godz. 
16.00. Uczestnicy pokonają w ciągu 24 godzin dystans 
300 km. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośni-
ków pływania – niezależnie od wieku, stanu zdrowia, 
miejsca zamieszkania, szkoły czy miejsca pracy. Za-
praszają dzieci i młodzież ze szkół, klubów sportowych  
i organizacji pozarządowych. Szczególne zaproszenie 
kierują do osób z niepełnosprawnością, które mogą 
płynąć ze sprzętem lub w towarzystwie opiekuna-asy-
stenta. Kontakt: Rafał Pasternak, tel.  662163880, 
rafal.pasternak@bbosir.bielsko.pl; 
Elżbieta Tyczyńska, tel. 509804582, 
stowarzyszenie.ada@gmail.com 

ZGŁOSZENIA DO PROTEUSA
Do udziału w 13. Integracyjnym Konkursie 

Recytatorskim i XI Przeglądzie Innych Form Arty-
stycznych Proteus zapraszają organizatorzy: Spół-
dzielcze Centrum Kultury Best oraz Wydział Kultury  
i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ce-
lem konkursu jest integracja osób niepełnospraw-
nych, promocja najzdolniejszych uczestników oraz 
popularyzacja poezji ks. Jana Twardowskiego. Kon-
kurs odbędzie się 21 maja o godz. 9.00. W przy-
padku dużej liczby zgłoszeń przesłuchania dla 
gimnazjum odbędą się dzień wcześniej, czyli 20 
maja d godz. 9.00. Zgłoszenia należy przesyłać  
w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja br. 

Szczegóły (regulamin i karta zgłoszenia) do-
stępne na www.sckbest.pl.                                                     q

KOLEJKI DO PRZEGLĄDU
Z powodu planowanego przeglądu technicznego 

Kolej Linowa Szyndzielnia będzie nieczynna w dniach 
7-24 kwietnia, a wyciąg kanapowy Dębowiec – od 7 
do 17 kwietnia. Po przeglądzie od 25 kwietnia kolej-
ka na Szyndzielnię będzie kursować do godz. 19.30,  
a wyciąg Dębowiec – od 18 kwietnia w dni powszednie 
do godz. 18.00, a w weekendy i święta do godz. 19.30.   

q 


