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UWAGA! Urząd Miejski 
będzie nieczynny  
24 grudnia, w wigilię 
Bożego Narodzenia.
W godz. 8.00-12.00 będzie 
trwał  dyżur  w  Urzędzie  
Stanu  Cywilnego  (rejestra-
cja zgonów).

Urząd Miejski zlecił Instytutowi Badań 
Samorządowych badania opinii oraz potrzeb 
mieszkańców. Zostały przeprowadzone na 
przełomie lipca i sierpnia. Dobór osób był lo-
sowo-kwotowy, a struktura próby tożsama 
ze strukturą dorosłych mieszkańców miasta 
ze względu na płeć, wiek i miejsce zamiesz-
kania (wg Głównego Urzędu Statystyczne-
go). W badaniu wzięło udział 500 pełnolet-
nich osób. Przeprowadzono je metodą tele-
foniczną wspomaganą komputerowo. Wśród 
ankietowanych było 44,4 proc. mężczyzn  
i 53,6 proc. kobiet, a jeśli idzie o wiek, to 7,6 
proc. stanowiły osoby w wieku 18-24 lat, 16,2 

proc. było w wieku 25-34 lat, 20,2 proc. miało 
35-44 lat, 14,4 proc. 45-54 lat, 16,6 proc. 55-
64 lat, a 25 proc. powyżej 65 lat. 53,36 proc. 
miało wykształcenie wyższe, 37,23 proc. 
średnie, 9,22 proc. zawodowe i 0,19 proc 
podstawowe lub gimnazjalne.

Na pytanie o to, czy osoby ankietowa-
ne są zadowolone z życia w Bielsku-Białej, 
aż 90,83 proc. wybrało odpowiedź raczej za-
dowolony lub bardzo zadowolony. Tylko 3,14 
proc. jest raczej niezadowolonych, a 0,38 
proc. bardzo niezadowolonych. 5,65 proc. nie 
miało zdania na ten temat. 

Bielszczanie o mieście
Ponad 90 proc. bielszczan uznało, że jest zadowolonych lub raczej 
zadowolonych z życia w Bielsku-Białej – poinformował podczas konferencji 
prasowej 26 listopada w Ratuszu prezydent Jarosław Klimaszewski,  
prezentując wyniki badania opinii mieszkańców o mieście. 

5 grudnia swe nowe życie 
otrzymała kolejna z bajkowych 
postaci, które narodziły się 
w bielskim Studio Filmów 
Rysunkowych. Przy ul. 
Bohaterów Warszawy 
niedaleko krzywego mostku 
stanęła figurka Pampaliniego 
w towarzystwie hipopotama. 
Można już mówić o Bajkowym 
Szlaku w Bielsku-Białej – 
Pampalini dołącza do Bolka 
i Lolka oraz Reksia, których 
figurki od kilku lat są ozdobą 
miasta.

Urząd Miejski – dzięki któremu 
mamy w mieście kolejną atrakcję dla 
mieszkańców, zwłaszcza najmłod-
szych i dla turystów – przygotował na 
moment odsłonięcia radosną uroczy-
stość z udziałem dzieci, wyświetlaniem 
filmów z bohaterem dnia. Jednak z po-
wodu tragedii, jaka wydarzyła się dzień 
wcześniej w niedalekim Szczyrku, uro-

PamPalini i hiPoPotam nad Białą

czystość odsłonięcia figurek nie miała tak wesołego 
przebiegu, jak planowano.

–  Witam wszystkich. Niestety postanowiłem 
zmienić trochę formułę tego otwarcia; jak wiemy, w po- 
bliskim Szczyrku doszło do tragedii, w której zginę-
ły również dzieci. Dlatego proszę, by to odsłonięcie 
nastąpiło w ciszy. Myślami jesteśmy z bliskimi ofiar  

i mieszkańcami Szczyrku – powiedział 
prezydent Jarosław Klimaszewski.

Figurkę odsłoniły dzieci – Anto-
nina, Amelia i Michał. Dzieci czuły się 
oczywiście dumne z tego wyróżnienia. 
Zapewniły, że znają filmy z Pampalinim, 
a najbardziej lubią małpę, która mu psu-
je szyki. 

 – Moim zadaniem było zaaranżo-
wanie sytuacji, bo takiej w filmie nie ma. 
Chciałam pokazać interakcję pomiędzy 
hipopotamem a Pampalinim – że wła-
ściwie nie wiadomo, kto goni, a kto ucie-
ka. Od siebie dodałam drobne elementy, 
na przykład ptaszka na pupie hipopota-
ma, który ma w dziobie robaczka. Myślę, 
że dzieciom będzie się podobało. Sama 
praca nie była jakimś dużym wyzwa-
niem, może jedynie strona techniczna. 
Model powstawał we fragmentach. Ma 
w środku bardzo dużo stalowych ele-
mentów podtrzymujących konstrukcję, 
by była trwała. Starałam się, by rzeź-
ba nie była za mała. Jest większa niż 
w umowie z miastem, ale zawsze lepiej 
zrobić rzeźbę większą, bo w przestrzeni 
ona ginie – powiedziała autorka rzeźby 
Lidia Sztwiertnia.  

Satysfakcji nie kryli obecni i eme-
rytowani pracownicy Studia Filmów Ry-
sunkowych.ciąg dalszy na str. 3 ciąg dalszy na str. 9

obywatelska 
inicjatywa 
uchwałodawcza
– str. 4

eko-słuPki 
sygnalizują  
o smogu
– str. 6

program  
stop-smog  
w bielsku-
-Białej

ankieta dla osób 
zainteresowanych 
dotacją na termomo- 
dernizację lub wymianę 
kotłów – str. 11-12
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Około 500 dzieci z niezamożnych rodzin otrzymało paczki 5 grud-
nia w Bielskim Centrum Kultury podczas imprezy zorganizowanej przez 
Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Wręczał je św. 
Mikołaj, w którego wcielił się radny Szczepan Wojtasik. Dla dzieci wystą-
piły zespoły z Miejskiego Domu Kultury – Stokrotki, Mad Moves  i Trele-
-Morele.  – Dzięki pomocy sponsorów udało się obdarować w sumie ok. 
900 dzieci – informuje prezes bielskiego koła towarzystwa Piotr Ryszka. 

Dodatkowo dla swoich podopiecznych towarzystwo przygotowało 
600 paczek. Tradycyjnie też organizuje wigilie dla ubogich – 23 grudnia 
w budynku dworca PKS, wspólnie z władzami powiatu bielskiego; a 24 
grudnia w stołówce Szkoły Podstawowej nr 37, wspólnie z władzami Biel-
ska-Białej. W obu wydarzeniach udział weźmie ok. 350 osób. Te przedsię-
wzięcia możliwe są dzięki wielkiej pomocy ludzi dobrej woli, którzy wspie-
rają towarzystwo w czasie zbiórek przed kościołami, oraz finansowemu 
wsparciu sponsorów, którym tą drogą stowarzyszenie dziękuje.           JacK 

Rozpoczęła się modernizacja pływalni w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Inwestycja polega na 
rozbudowie i przebudowie segmentu sportowego budynku. Przedsię-
biorstwo Robót Budowlanych Beskid nr VI Sp. z o.o., z którym 19 wrze-
śnia 2019 r. podpisano umowę na realizację tej inwestycji, ma do wykona-
nia nadbudowę tarasu, przeprowadzenie gruntownego remontu żelbeto-
wej niecki basenowej oraz pomieszczeń hali basenowej i pomocniczych, 
przystosowanie obiektu w części modernizowanej do potrzeb korzystania  
z basenu przez osoby niepełnosprawne, modernizację dachu, przebudo-
wę instalacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie re-
montu nawierzchni schodów wejściowych i wyposażenie modernizowanej 
części obiektu. Wartość inwestycji to 7.688.836,80 zł, a planowany termin 
zakończenia modernizacji to 21 sierpnia 2020 r.                                              JacK 

mikołaj i wigilia z Bratem 
albertem

nowy basen w zso im. ak

jesteśmy coraz 
Bogatsi –  
statystycznie

Międzynarodowy koncern badaw-
czy opublikował doroczne wyniki na te-
mat siły nabywczej mieszkańców Euro-
py. Jak wynika z raportu, bielszczanie są 
na ósmym miejscu w kraju pod wzglę-
dem posiadania tzw. dochodów rozpo-
rządzalnych, czyli na wydatki i oszczęd-
ności, po odliczeniu z wszystkich swych 
dochodów podatków i obowiązkowych 
składek na ubezpieczenie.

Na pierwszym miejscu w kraju jest 
Warszawa, której statystyczny miesz-
kaniec dysponuje w roku 2019 kwo-
tą 13,150 euro, dalej kolejno są: So-
pot (11,270 euro), Poznań (10,947 eu-
ro), Wrocław (10 640 euro), Katowice 
(10,593 euro), Piaseczno (10,274 euro), 
Bielsko-Biała (9,983 euro). Najbiedniej-
szą z 380 badanych miejscowości w Pol- 
sce ma być Szydłowiec z zaledwie 4,82 
tys. euro siły nabywczej – podaje GfK. 
To 64 proc. średniej dla Polski i nieca-
ła jedna trzecia średniej europejskiej.  
W porównaniu do raportu z ubiegłego 
roku nowym miastem w pierwszej dzie-
siątce jest Bielsko-Biała, które awanso-
wało o cztery pozycje. Z pierwszej dzie-
siątki wypadł Pruszków.

Portal money.pl, który opublikował 
te dane, zauważa: Jednak nawet najbo-
gatsze polskie miasta nie sięgają nawet 
do średniej europejskiej, która wyno-
si 14,73 tys. euro. Najwyższą średnią 
kwotą dysponują mieszkańcy: Liechten-
steinu, Szwajcarii oraz Luksemburga,  
a najniższą – Mołdawii, Kosowa i Ukra-
iny. Na 42 badane państwa Polska zaj-
muje 29. miejsce. Mieszkańcy najbied-
niejszego w Hiszpanii miasta Kadyks 
w Andaluzji są bogatsi niż szóstego  
w Polsce Piaseczna, a najbiedniejsi we 
Włoszech mieszkańcy Crotone w Kala-
brii bogatsi niż ósmego w Polsce Biel-
ska-Białej.                                   oprac. kk

Ośmiodniowe święto Chanuka w tym roku rozpocznie się 22 grud-
nia, ale Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej zaprosiła gości 
na chanukowe spotkanie do swojej siedziby już 3 grudnia. Przewodni-
cząca GWZ Dorota Wiewióra pokrótce przypomniała historię tego świę-
ta, związaną z ponownym poświęceniem Świątyni Jerozolimskiej odbitej  
z rąk najeźdźców. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świec na spe-
cjalnym świeczniku – chanukii oraz zwyczaj spożywania potraw przygoto-
wanych na tłuszczu, jak placki ziemniaczane czy pączki. Na smakowanie 
tych ostatnich zaproszono gości spotkania w GWZ. W programie Świą-
teczny swing wystąpili wokalistka Karolina Kidoń i pianista Tomasz Pala. 

D. Wiewióra przypomniała postać urodzonej w Bielsku Gerdy Weis-
smann-Klein – ocalałej z Holokaustu; na podstawie jej biografii Wszystko 
za życie w 1995 r. powstał nagrodzony Oscarem film dokumentalny Oca-
lona pamięta. Poprosiła prezydenta Jarosława Klimaszewskiego o umoż-
liwienie pokazywania tego filmu w bielskich szkołach.                           wag

chanukowe spotkanie

styPendia Później
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-Białej informu-
je, że w związku z pracami nad nową 
formułą i zasadami przyznawania sty-
pendiów miejskich w dziedzinie kultury  
i sztuki nie odbyła się listopadowa edy-
cja stypendiów. Informacje o nowych 
zasadach i terminach składania wnio-
sków na stypendia twórcze zostaną 
opublikowane na stronie internetowej 
urzędu niezwłocznie po wejściu w ży-
cie stosownej uchwały Rady Miejskiej. 

Na jego koncerty czeka się przez cały rok, a bilety – mimo wyso-
kiej ceny – sprzedają się bardzo szybko. Związany z czesko-polskim po-
graniczem Jaromir Nohavica jest jednym z najpopularniejszych czeskich 
wokalistów w Polsce. Do Bielska-Białej zawsze było mu blisko – czy to  
z Czeskiego Cieszyna, gdzie pracował w Bibliotece Miejskiej, czy z Ostra-
wy, gdzie mieszka ten czeski bard, zagorzały kibic klubu piłkarskiego Ba-
nik Ostrava. Świetnie mówi i śpiewa po polsku, bo tu, na pograniczu, do-
brze się rozumiemy, czego znakomitym przykładem był ostatni koncert 
Jaromira Nohavicy 6 grudnia w wypełnionej po brzegi sali Bielskiego Cen-
trum Kultury. Piękne, nostalgiczne czy zabawne ballady w jego wykona-
niu i towarzyszących mu muzyków – akordeonisty Roberta Kuśmierskiego  
i perkusisty Pavla Planki – urzekły publiczność, która wiele piosenek śpie-
wała wraz z artystami. Trudno było się rozstać, mimo obietnicy artysty, że 
przyjedzie tu znowu.                                                                                 wag

gwiazda pogranicza: 
jaromir nohavica
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BIELSZCZANIE O MIEŚCIE
– dokończenie ze str. 1

Ankietowani oceniali też obszary działalności 
miasta. Najwięcej pozytywnych ocen otrzymała oferta 
usług kulturalnych – ponad 80 proc., dostęp do obiek-
tów i terenów sportu i rekreacji – 78,16 proc., dostęp 
do usług oświatowych – 77,79 proc. oraz tereny zielone  
i środowisko naturalne – 72,13 proc. Najmniej pozytyw-
nych ocen otrzymała infrastruktura drogowa – 45,59 
proc, jakość komunikacji publicznej – 63,05 proc. i ja-
kość usług w urzędach i instytucjach – 66,5 proc.  

Największą atrakcyjnością miasta (94,35 proc. 
wskazań) okazało się jego położenie geograficzne,  
w następnej kolejności – zabytkowa architektura cen-
trum (35,14 proc.), rynek pracy (33,13 proc.), infrastruk-
tura sportowo rekreacyjna (32,84 proc.), oferta kultural-
na (28,06 proc.). Mniej osób wybrało otwartość miesz-
kańców, historię miasta jako elementy stanowiące  
o atrakcyjności Bielska-Białej. 

Na pytanie o obszary, które powinny być szcze-
gólnie w mieście wspierane, najwięcej wskazań (można 
było wybrać trzy odpowiedzi) padło na ochronę i profi-
laktykę zdrowia – 41,73 proc., na tereny zielone – 30,35 
proc., oświatę i wychowanie – 25,64 proc, bezpieczeń-
stwo publiczne – 24,21 proc., czystość i estetykę mia-
sta – 22,75 proc. W granicach 16,5 proc. otrzymały dro-
gownictwo, komunikacja miejska, sport i rekreacja, kul-
tura i rozrywka, a w granicach 13 proc. – mieszkalnic-
two komunalne, pomoc społeczna, wsparcie aktywno-
ści obywatelskiej i organizacji pozarządowych, najmniej 
wsparcia – zdaniem mieszkańców – wymagają wodo-
ciągi i kanalizacja (7,12 proc.) oraz inne (1 proc.). 

Zapytano też o  najpilniejsze potrzeby w kluczo-
wych dziedzinach życia (można było wskazać dwie 
odpowiedzi). Wśród potrzeb w zakresie drogownictwa 
i komunikacji miejskiej 44,85 proc. badanych wskaza-
ło nowe miejsca parkingowe, 37,24 – więcej ścieżek 
rowerowych, 34,51 proc. – poprawę stanu dróg lokal-

Prezentację tego, co udało się zro-
bić w zakresie inwestycji, Jarosław Kli-
maszewski rozpoczął, przedstawiając 
przedsięwzięcia drogowe. Wymienił 
m.in. zakończenie budowy ul. Nowo-
hałcnowskiej, która kosztowała 13 mln 
zł, przebudowę skrzyżowania ul. Stoja-
łowskiego, Broniewskiego i Wyzwole-
nia za 12 mln zł, przebudowę ul. Między-
rzeckiej za 30 mln zł. Obecne prace mo-
dernizacyjne na ul. Krakowskiej są za-
awansowane w 70 proc., a Żywieckiej  
w 80 proc. Z końcem pierwszego kwar-
tału 2020 r. te ulice powinny być odda-
ne w pełni do ruchu, ale może już wcze-
śniej uda się uruchomić ich gotowe frag-
menty. W ok. 35 proc. zaawansowana 
jest modernizacja ul. Cieszyńskiej. Mia-
sto zyskało nowe parkingi – przy ul. Pa-
derewskiego i ul. Rychlińskiego, których 
budowa pochłonęła około 5,6 mln zł. Na 

bezpieczeństwo na drogach duży wpływ 
ma projekt doświetlania przejść dla pie-
szych obejmujący 55 przejść. W latach  
2018-19 doświetlono 42 z nich, co kosz-
towało łącznie 1,7 mln zł. 

Spośród innych inwestycji prezy-
dent wymienił oddanie po rozbudowie 
siedziby Bielskiego Centrum Kultury, 
gdzie w Domu Muzyki sala powiększy-
ła się z 500 do 650 miejsc, a w dawnej 
siedzibie Domu Kultury im. W. Kubisz 
powstał Dom Tańca. Koszt tej inwesty-
cji to 21,3 mln zł. Remont przeprowadzo-
no na stadionie przy ul. Młyńskiej, gdzie 
konieczna była wymiana nawierzchni. 
W Parku Włókniarzy oddano do użytku 
pierwszy wybieg dla psów. Za 3,2 mln zł 
w strefie płatnego parkowania zamonto-
wano 55 parkomatów. System wypoży-
czania rowerów miejskich wzbogacił się 
w tym roku o nowe stacje i cieszył się 

nych. Oczekiwane zmiany w edukacji to dostosowa-
nie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy (33,52 
proc.), poprawa stanu technicznego i wyposażenia 
szkół (28,81 proc.), zwiększenie liczby żłobków (27,60 
proc.). Na pytanie, co należałoby zmienić w usługach 
komunalnych, 52,65 proc. ankietowanych odpowiedzia-
ło, że należy zwiększyć częstotliwość odbioru odpa-
dów, 37,98 proc. – poprawić jakość usług związanych  
z odśnieżaniem dróg i chodników, 35,36 proc. – zwięk-
szyć liczbę toalet publicznych. W zakresie ochrony śro-
dowiska prawie 60 proc. pytanych wskazało walkę ze 
smogiem, 33,26 proc. zwiększenie wykorzystania źró-
deł energii odnawialnej, 26,46 proc. ochronę istniejące-
go drzewostanu. Na pytanie o potrzeby w kwestii este-
tyki i czystości miasta, 53 proc. ankietowanych wskaza-
ło modernizację elewacji budynków w centrum miasta, 
47,68 proc. zwiększenie liczby koszy na śmieci i czę-
stotliwości ich opróżniania, 32,93 proc. – więcej kubłów 
na psie odchody. Na pytanie o kierunek zmian w kultu-
rze, respondenci wskazali wykorzystanie stadionu na 

potrzeby imprez kulturalnych (52,77 proc.), organizo-
wanie koncertów plenerowych (25,37 proc.), plenero-
wych pokazów filmów (22,41 proc.). Jeśli idzie o sport, 
47,3 proc. wskazało na potrzebę budowy kolejnej kry-
tej pływalni, 34,52 proc. na powiększenie liczby miejsc 
rekreacji na osiedlach, a 33,02 proc. na poprawę sta-
nu istniejącej bazy rekreacyjnej. W zakresie gospodarki 
mieszkaniowej mniej osób domaga się budowy nowych 
mieszkań komunalnych (24,69 proc.), najwięcej wska-
zań otrzymały takie potrzeby, jak: podłączenie miesz-
kań komunalnych do cieci ciepłowniczej (56,31 proc.), 
adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne 
(47,51 proc.) czy remonty tych mieszkań (25,87 proc.).   

Po dwie odpowiedzi można było wybrać na py-
tanie, w jakim kierunku powinno się rozwijać Bielsko-
-Biała w przyszłości. Aż 67,74 proc. uznało, że powinno 
to być miasto turystyki, w dalszej kolejności – nowych 
technologii (36,01 proc.), biznesu (27,12 proc.), kultury  
i sztuki (25,52 proc.), sportu (17,55 proc.) i nauki (14,13 
proc.).                                                                                   kk

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:

Ponad 90 proc. bielszczan jest 
zadowolonych i bardzo zadowo-
lonych z warunków życia w mie-
ście. Jestem mile zaskoczony 
wynikiem tych badań. Na pewno 
nie zamierzam osiąść na lau-
rach. Chodzę po ulicach i rozma-
wiam z bielszczanami, wsłuchuję 
się w opinie mieszkańców, w ja-
kim kierunku powinno się rozwi-
jać miasto, i staram się wprowa-
dzać to w życie. q

Po roku zarządzania miastem
W obecności przedstawicieli lokalnych mediów 
26 listopada prezydent Jarosław Klimaszewski 
podsumował pierwszy rok swej kadencji. 

dużym powodzeniem, odnotowano 40 
tys. wypożyczeń. Miasto ma już 36 km 
tras rowerowych enduro na własnym te-
renie i rozmawia z sąsiednimi gminami 
o rozbudowie, bo chętnych ciągle przy-
bywa.

Dużym sukcesem tego roku było 
rozpoczęcie budowy nowego pawilonu 
w Szpitalu Miejskim – Beskidzkim Cen-
trum Onkologii. To inwestycja na ponad 
100 mln zł realizowana ze wsparciem 
unijnym. Prezydent zapewnił też, że dłu-
go oczekiwana odbudowa amfiteatru  
w Lipniku zostanie zrealizowana, miasto 
zawarło w tej sprawie umowę z Nadle-
śnictwem Bielsko, obecnie trwają proce-
dury przetargowe. Na osiedlu Beskidz-
kim w tamtejszej szkole modernizowa-
ny jest basen, z kolei na osiedlu Polskich 
Skrzydeł krytą pływalnię ma wybudo-
wać Aqua. 

Z możliwości zadania bezpośred-
niego pytania prezydentowi na urucho-
mionym portalu internetowym Zapytaj 
Prezydenta skorzystało wielu mieszkań-
ców, napłynęło tam ok. 500 pytań, na 
które udzielono odpowiedzi. Na ukoń-
czeniu jest sprawa przekształcenia Miej-
skiego Zakładu Komunikacyjnego w jed-
noosobową spółkę, co pozwoli lepiej 
zorganizować transport publiczny.

Ważnym problemem jest kwestia 
smogu w mieście. Straż Miejska przy-
jęła 1.224 zgłoszenia, wykonała 192 po-
miary przy pomocy drona.

– Zgłoszeń o spalaniu niedozwolo-
nych substancji nie należy traktować ja-
ko donosów, to dbanie o dobro wspólne 
– podkreślał prezydent.

Z dbaniem o środowisko łączy się 
troska o zieleń.

ciąg dalszy na str. 6 
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6 listopada na pierwszej sesji XV kadencji zebrała się Młodzie-
żowa Rada Miasta. Młodzi rajcy złożyli ślubowanie, z rąk przewodni-
czącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika odebrali zaświadczenia 
o wyborze do rady, którą tworzy 59 delegatów z 30 szkół ponadpod-
stawowych. 

 – Cieszę się, że mogę was poznać, będziemy się częściej spo-
tykać. Chciałem wam wszystkim pogratulować zaufania, jakim obda-
rzyło was spore grono młodych ludzi – powiedział Janusz Okrzesik, 
dając młodym rady. – Widzę, że jeśli idzie o ubiór, staracie się naśla-
dować dorosłą Radę Miejską, ale w pracy nie bierzcie z nas przykła-
du, nie powielajcie wszystkich schematów i mechanizmów działania 
dorosłych radnych. Myślę, że siłą waszej rady będzie to, że będzie 
inna niż dorosła. Pozostawiamy wam duże pole do działania w spra-
wach młodzieży. Starajcie się nie wprowadzać podziałów znanych 
ze sceny politycznej. Zachęcam, byście byli samodzielni. Życzę, by-
ście godnie wypełniali słowa ślubowania, mieli satysfakcję z działa-
nia, by społeczność młodzieżowa miała jak największy pożytek z wa-
szej pracy – mówił przewodniczący RM. Przypomniał dwie sprawy, 
którymi ta rada powinna się zająć w pierwszej kolejności – poprzed-

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,  
w gminie mającej powyżej 20.000 mieszkańców  
z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wy-
stąpić grupa minimum 300 mieszkańców posiadają-
cych czynne prawa wyborcze do organu stanowiące-
go – to jest w odniesieniu do naszego miasta: do Ra-
dy Miejskiej Bielska-Białej.

Zgodnie z przepisami ustawy, projekt uchwały 
zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwa-
łodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na 
najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie póź-
niej niż po upływie 3 miesięcy od daty złożenia pro-
jektu. Projekt uchwały podlega konsultacjom społecz-
nym z mieszkańcami.

Przyjęte rozwiązanie zakłada, że projekt uchwa-
ły stanowiący obywatelską inicjatywę uchwałodaw-
czą komitet składa do RM w formie pisemnej lub elek-
tronicznej za pomocą ePUAP. Projekt uchwały stano-

wiący inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców po-
winien być sporządzony zgodnie z zasadami tech-
niki prawodawczej, wynikającymi z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie i powinien za-
wierać: tytuł, podstawę prawną, merytoryczną treść, 
określenie podmiotu, któremu powierza się wykona-
nie uchwały oraz termin jej wykonania, o ile jest to 
konieczne, termin wejścia w życie i ewentualny czas 
jej obowiązywania, uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Tak przygotowany projekt uchwały podpisują czytel-
nie wszystkie osoby wchodzące w skład komitetu. I 
to również na komitecie ciążą wszystkie czynności 
związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego 
rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną oraz or-
ganizacją zbierania podpisów mieszkańców.

Komitet może tworzyć grupa co najmniej 10 mie- 
szkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze 
do RM i złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu 

do komitetu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania. Jest on zobowiązany poinfor-
mować radę o utworzeniu takiego komitetu. Może on 
również upoważnić do występowania w jego imieniu 
pełnomocnika wskazanego w oświadczeniu. Ogłasza 
też miejsce udostępnienia projektu uchwały do pu-
blicznego wglądu oraz zbiera podpisy mieszkańców, 
którzy chcą poprzeć projekt uchwały.

Promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej komitet może rozpocząć od dnia złożenia radzie 
oświadczenia i realizuje ją we własnym zakresie oraz 
na własny koszt. Natomiast promocja obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej obciąża budżet miasta 
wyłącznie w zakresie kosztów poniesionych w związ-
ku z czynnościami wykonanymi za zgodą prezydenta.

To tylko wybrane założenia uchwały, która daje 
mieszkańcom nową formę wyrażania woli, jak ma wy-
glądać nasza mała ojczyzna.                                JacK 

Rada Miejska Bielska-Białej 19 listopada 
przyjęła Program współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi. Należy on do podstawo-
wych dokumentów określających zakres i za-
sady współdziałania samorządu z podmiota-
mi prowadzącymi działalność w sferze pożytku 
publicznego. Program w szczegółowy sposób 
wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz 
wyznacza priorytetowe zadania publiczne, które 
mogą być zrealizowane przez organizacje po-
zarządowe przy wsparciu finansowym pocho-
dzącym z budżetu miasta Bielska-Białej. 

Głównym celem programu jest dążenie do 
harmonijnej i partnerskiej współpracy pomię-
dzy miastem a organizacjami dla jak najlepsze-
go zaspokajania potrzeb mieszkańców. Ważne 
jest budowanie lokalnego społeczeństwa oby-
watelskiego i wspomaganie rozwoju społecz-
ności lokalnej przy wykorzystaniu potencjału 
mieszkańców – poprzez wspieranie działań i ini-
cjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz 
wspólnego dobra, promocję postaw obywatel-
skich i prospołecznych, przez popularyzację do-
brych praktyk, rozwijanie i umacnianie poczucia 
przynależności do lokalnej społeczności, a więc 
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję.

Formy tej współpracy samorządu i or-
ganizacji pożytku publicznego są bardzo róż-
ne, jednak dla działania wielu organizacji istot-
ne są ogłaszane przez Urząd Miejski otwarte 

konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań pu-
blicznych. W uchwale RM bardzo szczegółowo 
określono tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych. Najważniejszym dla bio-
rących udział w konkursie ofert są kryteria oce-
ny ofert: merytoryczne (skala punktacji: maksy-
malnie 10), rezultaty i oddziaływanie społeczne 
(skala punktacji: maksymalnie 10), finansowe 
(skala punktacji: maksymalnie 10), kompetencje 
i możliwości realizacji zadania (skala punktacji: 
maksymalnie 5) oraz dotychczasowa współpra-
ca (skala punktacji: maksymalnie 3 – kryterium 
dotyczy oceny organizacji składających oferty 
w konkursie). Szczegółowy opis kryteriów oraz 
maksymalna liczba punktów dla każdego kryte-
rium zostanie każdorazowo wskazana w ogło-
szeniu otwartego konkursu ofert.

W 18 punktach w uchwale RM wyzna-
czono obszary współpracy w sferze realizacji 
zadań publicznych. Środki finansowe przezna-
czone na zadania zostaną zapisane w uchwa-
le budżetowej na 2020 rok i wyniosą nie mniej 
niż 6.000.000,00 zł. Do 31 grudnia 2019 r. na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej www.um.bielsko.pl w zakładce Or-
ganizacje pozarządowe zostanie opublikowany 
wstępny harmonogram planowanych terminów 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2020 
rok. Na stronie Ratusza została opublikowana 
cała uchwała dotycząca Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi.                   JacK 

oBywatelska inicjatywa uchwałodawcza
Solą demokracji są głosy ludzi. Ich pragnienia, potrzeby i wizje porządku na świecie oraz w swoim najbliższym otoczeniu – wyznaczają  
kierunki zmian. Idąc za tymi potrzebami, Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła 19 listopada uchwałę dającą mieszkańcom możliwość 
zgłaszania własnych uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Program wsPółPracy z organizacjami  
Pozarządowymi 

mrm zainaugurowała XV kadencję
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PO ROKU ZARZĄDZANIA MIASTEM
– dokończenie ze str. 3

– Wspólnie z mieszkańcami udało się ochronić 
drzewa koło Teatru Polskiego, ale sprawa nie jest zakoń-
czona – wspomniał prezydent. Mówił też o nowych 10 
eko-słupkach zamontowanych na terenie miasta, infor-
mujących o jakości powietrza, o zarezerwowaniu 3 mln  
zł na program dopłat dla osób zmieniających sposób 
ogrzewania mieszkań na bardziej ekologiczny, o utwo-
rzeniu stanowiska ogrodnika miejskiego, którego zada-
niem będzie dbanie o przyrodę. Dużo pochwał zebrał 
Ratusz za nowe ukwiecenie miasta.

Mówiąc o sprawach edukacji, prezydent wymienił 
utworzenie Szkoły Podstawowej nr 30 w Komorowicach 
i zmodernizowanie bazy Bielskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego za 6,5 mln zł. Miasto ma już 
42 zmodernizowane przyszkolne boiska.

Bielski samorząd zadeklarował finansową pomoc 
w budowie Centrum Bajki i Animacji, wydłużył Święta 
na Starówce do 10 dni czy uruchomił letnie kino na sto-
ku Dębowca. Prezydent wspomniał jeszcze o koncer-
tach Gramy DoBBro, otwarciu Galerii Olimpijczyków 
na Bulwarach Straceńskich, wprowadzeniu Karty Se-
niora, zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miejskim, 
powstaniu Stowarzyszenia Beskidzka Aglomeracja.  
Z dużych wydarzeń sportowych prezydent wymienił mi-

studenci chcą rewitalizować rzekę
Wizje udostępnienia mieszkańcom brzegów rzeki Białej zaprezentowali 19 

listopada w holu Ratusza studenci Wydziału Architektury Wnętrz Bielskiej Wyż-
szej Szkoły im. J. Tyszkiewicza podczas wernisażu wystawy Koncepcja rewita-
lizacji rzeki Białej. Autorami projektu zrealizowanego pod kierunkiem profesora 
Michała Klisia są Ilona Wrona oraz Sławomir Kieś.

– Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie włączyli się do dyskusji, jak ma wy-
glądać nasze miasto – mówił zastępca prezydenta Adam Ruśniak. 

– Widząc liczbę radnych, którzy zainteresowali się tą wystawą, jestem pe-
wien, że te pomysły staną się inspiracją przy podejmowaniu decyzji, szczególnie 
w Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej – stwierdził przewodniczący 
RM Janusz Okrzesik.  

– Szkoła znajduje się nad rzeką. Studenci, idąc z jej korytem, ukazali to, co 
nas w tym rejonie cieszy, i to, co niepokoi. Analizujemy, co można wykorzystać 
już, a co na razie pozostaje w sferze marzeń – mówił prof. Michał Kliś. 

Przedstawiona na wystawie koncepcja obejmuje fragment jej nabrzeża, 
znajdującego się w pobliżu Galerii Sfera i siedziby Bielskiej Wyższej Szkoły 
im. J. Tyszkiewicza. Zgodnie z nią, odnowiony obszar mógłby służyć integra-
cji mieszkańców i turystów oraz stać się miejscem łączącym pokolenia. Autorzy 
zaproponowali stworzenie w najbliższym sąsiedz twie rzeki kilku stref – wiodącą 
byłaby strefa kulturalna, gdzie znalazłoby się miejsce na występy ulicznych graj-
ków, koncerty sceniczne i wystawy plastyczne. Autorzy projektu promują go ha-
słem: Nowa odsłona Białki to nowe oblicze miasta i jego historii. Wystawę moż-
na oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.                     JacK

strzostwa świata w piłce nożnej U-20 i metę jednego  
z etapów wyścigu Tour de Pologne, który i w przyszłym 
roku zawita do Bielska-Białej. Powstała Zjednoczona 
Beskidzka Inicjatywa Rowerowa, która dąży do połą-
czenia ścieżek rowerowych w jedną sieć.  

W kampanii wyborczej Jarosław Klimaszewski 
obiecywał darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży 
szkolnej do 26. roku życia oraz seniorów powyżej 65. 
lat. Tej zapowiedzi w pełni nie uda się zrealizować.

 – Przyznaję się, że wycofałem się z bezpłatnej 
komunikacji dla młodzieży, ale mam nadzieję, że jest 
zrozumienie mojej decyzji u mieszkańców, a o to prze-
cież mi chodzi. Wtedy, gdy o tym mówiłem, nie znałem 
wszystkich faktów. A fakty są takie, że zmieniono regu-
ły gry w trakcie gry. Zawsze chodzi o pieniądze, a wpły-
wów do budżetu miasta będzie mniej niż zakładano – 
argumentował prezydent, zapowiadając rozszerzenie 
darmowej komunikacji publicznej dla dzieci do 7. roku 
życia oraz seniorów powyżej 65 lat (obecnie za darmo 
z MZK korzystają dzieci do 4. roku życia i osoby, które 
ukończyły 70 lat).

 – Sukcesem dla mnie jest to, że bardzo dobrze 
mi się chodzi po tym mieście. Spotykam się z wielo-
ma ludźmi i w większości się do mnie uśmiechają, co 
jest symptomem, że przez ten rok dałem radę – po-
wiedział Jarosław Klimaszewski. – Miasto rozwija się  

w każdym kierunku, satysfakcją dla mnie jest to, że 
większość programu, z którym szedłem do wyborów, 
jest realizowana w dużym procencie. Dobrym sympto-
mem jest też, że udaje mi się osobiście i mojemu śro-
dowisku dogadywać się z osobami o różnych poglą-
dach. Mówię chociażby o porozumieniu z Niezależny-
mi.BB – dodał prezydent.                                               kk

Bielsko-Biała w rankingach
5. miejsce w TOP 5 miast przyszłości, kategoria  

Top 5 średnich miast wg Financial Times (luty/ma-
rzec 2019)

5. miejsce wśród miast na prawach powiatu w Rankin-
gu Finansowym Samorządu Terytorialnego  
w Polsce za rok 2018

4. miejsce w Rankingu Miast Przyjaznych dla  
Biznesu miesięcznika Forbes w kategorii miast  
od 150 tys. do 299 tys. mieszkańców oraz 9. miej-
sce wśród Najbardziej Innowacyjnych Miast w Pol-
sce

12. miejsce w rankingu Bogactwo Samorządów – Ran-
king dochodów JST 2018 miesięcznika Wspólnota

1. miejsce w plebiscycie Super Samorząd 2019,  
w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos za inicja-
tywę Bielsko-Biała miasto przyjazne zwierzętom

nia MRM zajmowała się nowym statutem 
i uruchomieniem dodatkowych środków 
przekazanych do kompetencji młodzieżo-
wej rady.

W imieniu prezydenta miasta Jaro-
sława Klimaszewskiego oraz własnym 
gratulacje nowym radnym złożył zastępca 
prezydenta Piotr Kucia. – Ten wybór zobo-
wiązuje. Życzę, byście byli aktywni przez 
cały ten rok, byście wykorzystali szan-
sę rozwiązywania problemów młodzieży. 
Obiecuję was odwiedzać często – złożył 
obietnicę P. Kucia. 

Potem radni zapoznali się z rapor-
tem podsumowującym poprzednią ka-
dencję. Poprzednia MRM odbyła 9 sesji  
i podjęła 12 uchwał. Przeprowadziła dysku-
sje na temat – działań Urzędu Miejskiego  
w kwestii ograniczania zanieczyszczenia 
powietrza, cyfryzacji przestrzeni miejskiej, 
projektów uchwał Rady Miejskiej w spra-
wie planu sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych prowadzonych przez miasto 
Bielsko-Biała i składania wniosków o przy-
jęcie do publicznych liceów ogólnokształ-
cących, techników i branżowych szkół  
I stopnia. Młodzieżowe rady miast w woj. 
śląskim wymieniały się doświadczeniami.

Młodzieżowa Rada Miasta zaanga-
żowała się w przygotowanie koncertu na 
rzecz Polskiego Towarzystwa Walki z Mu-
kowiscydozą, konkursu fotograficznego 
Migawka, Marszu ponad podziałami, polo-
neza z włodarzami miasta; pozytywnie za-
opiniowała petycję Prawdziwe lodowisko 
w Bielsku-Białej, projekty w ramach akcji 

Zwolnieni z teorii czy Daj włos oraz projekt 
tabliczek uśmiechu. 

Głównym punktem pierwszej sesji 
nowej MRM był wybór prezydium, które 
przez cały rok szkolny 2019-2020 pokieru-
je pracami tego gremium. Przewodniczą-
cą została Paulina Żebrowska (III LO im. 
Żeromskiego), wiceprzewodniczącymi – 
Weronika Wiera (III LO im. Żeromskiego) 
i Paulina Hoffman (I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Kopernika), a sekretarzem pre-
zydium – Mikołaj Hopp (LO Katolickiego 
Towarzystwa Kulturalnego). 

W przerwie zarządzonej po pierw-
szej części obrad zagadnęliśmy wiceprze-
wodniczącą MRM Paulinę Hoffman.

– Do MRM zostałam wybrana po raz 
trzeci. W zeszłej kadencji byłam wiceprze-
wodniczącą prezydium. Udało się nam 
opracować nowy statut, bo poprzedni po-
chodził z 2004 roku i trzeba było go do-
stosować do realiów po reformie edukacji. 
Dzięki uprzejmości władz miasta będzie-
my mogli w tym roku przeprowadzić kon-
kurs grantowy. Dostaniemy 50 tys. zł do 
rozdysponowania pomiędzy instytucje kul-
tury i współpracujące z nimi stowarzysze-
nia i koła. Placówki kultury będą zgłaszać 
projekty, a my będziemy decydować, kto 
dostanie środki – powiedziała Paulina. – 
Ta rada liczy 59 osób, większość to nowi 
radni, a zawsze nowi radni wprowadzają 
nową energię, by rada nie skostniała. Naj-
więcej dzieje się u nas na komisjach, są 
żywe dyskusje. Na sesji często radni krę-
pują się zabrać głos – dodała.                  kk
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Eko-słupki kolorem światła LED na bieżąco sy-
gnalizują, czy oddychamy powietrzem czystym, czy za-
nieczyszczonym i jak bardzo zanieczyszczonym. Najle-
piej, gdy świecą się na zielono, co oznacza bardzo do-
bry stan powierza, przy występowaniu pyłu zawieszo-
nego PM10 od 0 do 21, a PM 2,5 od 0 do 13 mikrogra-
mów na metr sześcienny. Kolor jasnozielony to dobra 
jakość powietrza, żółty – umiarkowana, pomarańczo-
wy – dostateczna, czerwony – zła i bordowy – bardzo 
zła, czyli PM 10 mamy powyżej 201, a PM 2,5 powy-
żej 121 mikrogramów na metr sześcienny. Taki opis jest 
umieszczony na urządzeniu.

Każdy eko-słupek jest połączony z platformą Air 
Sensor umożliwiającą dostęp do szczegółowych da-
nych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czuj-
ników. Niektóre z nich obok pyłów badają stężenia for-
maldehydów. Część z nich będzie dodatkowo wyposa-
żona w czujniki dwutlenku siarki SO2 i tlenków azotu 
NOx. Urządzenie wykorzystuje nowoczesne technolo-
gie cyfrowe, oparte o mikrokontrolery i aplikacje mobil-
ne, w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w tech-
nice sensorowej. Na obudowie eko-słupki posiadają 
kod QR, który po zeskanowaniu telefonem komórko-
wym kieruje do aplikacji mobilnej. Za jej pomocą użyt-
kownik może odczytywać aktualne dane pomiarowe. 
Aplikację pod nazwą Airsensor można pobrać ze skle-
pu Google Play. 

Gdy rozpoczęto montowanie słupków, jeszcze  
w okresie letnim, nie budziły one większego zaintere-
sowania. Teraz, w sezonie grzewczym, mieszkańcy ob-
serwują, jak zmieniają się na nich kolory. 

 – Słupki produkuje rodzima firma e-Gminy, któ-
ra zgłosiła się do Urzędu Miejskiego z ofertą, a prezy-
dent miasta Jarosław Klimaszewski uznał, że taki sys-
tem informacji o jakości powierza będzie przydatny za-
równo dla służb miejskich, jak i mieszkańców, dlatego 
zdecydował o zamontowaniu sieci słupków. Urządzenia 

zostały wydzierżawione na korzystnych dla miasta wa-
runkach – wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Energii Urzędu Miejskiego Danuta Przybyło. 

W tej chwili w różnych punktach miasta działa już 
11 słupków, ale to nie koniec, lokalizacje kolejnych są 
uzgodnione lub w trakcie uzgodnień. Wkrótce będzie 
ich 20, ale nie jest wykluczone, że docelowo zostanie 
zamontowanych jeszcze więcej. 

Te już funkcjonujące mamy na pl. Ratuszowym, 
koło Domów Kultury – w Kamienicy, w Starym Bielsku 
i w Lipniku; na terenie ZIAD przy al. Armii Krajowej; na 
terenach rekreacyjnych na Błoniach; na pl. Chrobrego; 
na Bulwarach Straceńskich; w Parku Słowackiego oraz 
na osiedlu Beskidzkim, koło Domu Seniora. Następne 
staną na osiedlach Złote Łany i Karpackim, w Dolinie 
Wapienicy, w Komorowicach Śląskich i przy Szpitalu 
Wojewódzkim.  

Bielsko-Biała jest pierwszym miastem w Polsce, 
w którym zdecydowano się na instalację eko-słupków. 
Obecnie działają już w 98 różnych lokalizacjach w ca-
łym kraju i ciągle ich przybywa, np. w okolicy Bytomia, 
Żywca i Wilkowic. W 2019 r. Eko-słupek zdobył presti-
żową nagrodę Ekolaur w kategorii Ekoprodukt, zielone 
technologie za przedsięwzięcie Eko-Słupek AirSensor 
w 18. edycji Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii.

Drugim narzędziem do kontroli jakości powietrza 
w mieście są czujniki Syngeos rozmieszczone na bu-
dynkach oświatowych. Wybrano miejsca oddalone od 
zabudowy jednorodzinnej, by dym z konkretnego ko-
mina nie zaburzał wyników. Stąd wybrano placówki 
oświatowe, ale czujniki nie są dedykowane tylko im.

– Dane z tych czujników dostępne są dla każdego 
mieszkańca. Aby odczytać wskazania z konkretnego 
czujnika, wystarczy wejść do Internetu na stronę Syn-
geos https://panel.syngeos.pl i na mapce wybrać od-
powiednią lokalizację – tłumaczy inspektor z Wydziału 
Ochrony Środowiska i Energii UM Artur Dunat. 

eko-słuPki sygnalizują o smogu
Jakość powietrza stała się jednym z najczęściej poruszanych problemów, zwłaszcza 
zimą. Bielszczanie otrzymali nową możliwość zapoznawania się z aktualnym stanem 
zanieczyszczenia powietrza – dzięki zamontowaniu na terenie miasta eko-słupków i czujników 
Syngeos. 

Czujników jest 10, działają w Lipniku, Kamieni-
cy, Mikuszowicach Krakowskich i Mikuszowicach Ślą-
skich, Straconce, Hałcnowie, Komorowicach Krakow-
skich, Starym Bielsku, Wapienicy i w centrum – obej-
mują więc prawie równomiernie teren całego miasta. 
Służą do pobierania, przetwarzania, analizowania i wi-
zualizacji danych jakości powietrza. Odczytują tempe-
raturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, wil-
gotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych 
PM2,5 oraz PM10. Montaż tych urządzeń zakończył się 
w listopadzie. 

Wszystkie dane na temat jakości powietrza  
w czasie rzeczywistym pozwalają mieszkańcom za-
chować szczególną ostrożność, a jednocześnie uczu-
lać ich na cały problem. Natomiast służbom miejskim 
umożliwią skuteczne reagowanie na zanieczyszczanie 
środowiska.

Zachęcamy więc do śledzenia danych i refleksji 
na temat tego, co my, mieszkańcy, indywidualnie każdy 
z nas, możemy zrobić, aby stan powietrza poprawić, by 
nasze słupki nigdy nie barwiły się na bordo, ale pozo-
stawały w zielonych barwach. 

Katarzyna Kucybała

Happening na Dzień Czystego Powietrza 
zorganizowała Fundacja Ekologiczna Arka 19 li-
stopada na ul. 11 Listopada. Arka spotkała się 
wcześniej z uczniami Szkoły Podstawowej nr 
9 na prelekcji dotyczącej stanu otaczającego 
nas powietrza, następnie aktywiści i uczniowie 
wspólnie przygotowali krótkie widowisko w cen-
trum miasta.

 W sezonie grzewczym zanieczyszcze-
nie powietrza trującymi pyłami wyraźnie wzra-
sta. Niestety, bardzo często jest to wina ludz-
kiej bezmyślności i niedoinformowania. Wciąż 
nie brak osób, które do pieców oprócz opału 
wrzucają odpady, takie jak: odzież, butelki czy 
kawałki pomalowanego drewna. Dlaczego? Bo 
chcą zaoszczędzić lub zmniejszyć ilość produ-
kowanych śmieci. W efekcie do atmosfery tra-

fiają toksyczne substancje: metale ciężkie, diok-
syny, furany i pyły. To one są przyczyną wielu 
niebezpiecznych chorób, takich jak: nowotwory, 
astma, nadciśnienie tętnicze, a także powodują 
obniżenie odporności, zaburzenia hormonalne  
i osłabienie zdolności rozrodczych – mówią ak-
tywiści z Arki. 

 Fundacja realizuje kampanię edukacji 
ekologicznej na temat przeciwdziałania niskiej 
emisji, ochrony powietrza, ekokonsumpcji, pro-
mocji właściwej segregacji śmieci oraz recy-
klingu. Akcja organizowana jest w ramach ca-
łorocznego programu edukacyjnego dotyczą-
cego właściwego postępowania z odpadami re-
alizowanego wspólnie z Urzędem Mejskim oraz 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.                  r

dzień czystego Powietrza 
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W gali udział wzięli przedstawiciele Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Rady 
Seniorów, zakładów pracy chronionej, organizacji po-
zarządowych, dyrektorzy miejskich jednostek organiza-
cyjnych, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz 
osoby z niepełnosprawnościami.

 – Szanowni państwo, to wasze szczególne świę-
to, życzę wam, w imieniu swoim i władz miasta, byście 
w codziennym trudzie zmagania się z rzeczywistością 
spotykali zawsze życzliwych ludzi, by wokół was była 
pozytywna aura, bardzo się cieszę, że możemy się dzi-
siaj spotkać. Z całego serca życzę wam wszelkiej po-
myślności – powiedział zastępca prezydenta miasta 
Adam Ruśniak,

List I wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza 
odczytał dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecz-
nej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
Marcin Chroszcz.

– Ze swej strony dodam, jako osoba do niedawna 
pracująca z osobami niepełnosprawnymi – dziękuję za 
to, że mnie osobiście, każdego dnia pokazujecie, w jaki 
sposób pokonywać i przełamywać bariery, różne, cza-
sem te najprostsze. I chciałbym podziękować tym, któ-
rzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi, 
dając im swoje zdrowie – powiedział M. Chroszcz. 

Wzruszającym momentem było wykonanie pio-
senki pt. Cisza przez osoby niesłyszące, przy użyciu 
języka migowego. 

Galę poprzedził konkurs Sukces nie zna barier 
2019, zorganizowany przez Urząd Miejski już po raz 
czwarty. Ma on promować postawy osób z niepełno-
sprawnościami, które przełamują bariery i stereotypy 
dotyczące niepełnosprawności, mają wyjątkowe osią-
gnięcia, a także charakteryzują się aktywną postawą  
i bezinteresownym działaniem na rzecz innych.

Podczas uroczystości zaprezentowane zosta-
ły wszystkie osoby zgłoszone do konkursu, a byli to: 
Krzysztof Adamus z Klubu Seniora w Lipniku aktyw-
ny w grupie teatralnej Dlaczego nie; Zbigniew Asiesiu-
kiewicz – autor wierszy, fotograf, wydawca kalendarzy; 
Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz – instruktor zumby fit-
ness; Jan Bierówka – dyrektor spółki Befa-Szczot za-
trudniającej osoby niepełnosprawne i działającej cha-
rytatywnie; Stanisława Buzderewicz – aktywna uczest-

sukcesy mimo barier
3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 
Urząd Miejski z tej okazji w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych zorganizował galę, w czasie której ogłoszono wyniki konkursu 
Sukces nie zna barier. 

niczka zajęć Klubu Senior+; Adrian Formas – uprawia 
jazdę na nartach, zdobył dwa srebrne medale Olimpiad 
Specjalnych, od 6 lat jest biegaczem, a sport pozwolił 
mu podjąć pracę w usługach; Dominik Kania – jest tre-
nerem zdrowego trybu życia, mimo cukrzycy aktywnie 
uprawia sport, ma sukcesy; Stanisław Krząkała – pra-
cuje dla młodzieży i z młodzieżą; Edyta Oreluk – ak-
tywna w grupie rękodzieła Tamborek Beskidzki, dzia-
ła na osiedlu Karpackim; Grzegorz Pająk – wielokrotny 
finalista programu Jaka to melodia, gra na akordeonie  
w zespole Ćwiklica; Leonard Pałucki – wzorowy kie-
rowca PKS; Urszula Pilecka – wolontariuszka, poma-
ga osobom niesłyszącym i niedosłyszącym; Maciej Ra-
tuszny – fotograf pracujący z sukcesami mimo braku 
sprawności jednej ręki; Wiktoria Rusin – której lekarze 
nie dawali szans na to, by chodziła i mówiła, ale przeła-
mała wszelkie bariery i chodzi, mówi oraz jako terapeu-
ta pomaga niepełnosprawnym dzieciom; Marian Wnuk 
– niepełnosprawny z wieloma medalami za osiągnię-
cia sportowe, działacz społeczny; Zdzisław Wolsza – 
mieszkaniec Domu Opieki Samarytanin pomagający 
innym oraz Adam Wrzesiński – matematyk pracujący  
z osobami niepełnosprawnymi.

Kapituła konkursu w składzie – zastępca prezy-
denta miasta Adam Ruśniak (przewodniczący), prze-
wodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu Rady Miejskiej Karol Markowski, przewodni-
czący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych Adam Fabia, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Aleksandra Ciaciura, naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek, laureat kon-
kursu Sukces nie zna barier 2017 Piotr Mizera i laureat 
konkursu Sukces nie zna barier 2018 Mariusz Kupczak 
– zdecydowała, że I miejsce otrzyma Irena Awierusz-
ko-Ptaszkiewicz. 

Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz urodziła się z rzad- 
ką chorobą genetyczną układu kostno-stawowego. 
Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Kato-
wicach. Pomimo swojej niepełnosprawności w 2013 r. 
uzyskała tytuł licencjonowanego instruktora zumby fit-
ness. Prowadzi zajęcia zumby na terenie miasta oraz 
organizuje wiele akcji charytatywnych m.in. IV Mara-
ton Charytatywny Zumba daje nadzieję w chorobach 
rzadkich, Mikołajkowa Charytatywna Zumba w Sta-

rym Bielsku, II Międzynarodowy Charytatywny Ma-
raton Zumba Fitness dla Stowarzyszenia Amazonek. 
Za swoją działalność charytatywną w naszym regio-
nie otrzymała nagrodę Kryształowego Serca. Pomi-
mo swojej niepełnosprawności jest w pełni aktywna za-
wodowo, zaraża pozytywną energią i pomaga innym. 
Jej zaangażowanie oraz jej styl życia inspirują kobiety  
w każdym wieku, z różnym stopniem sprawności do ak-
tywności fizycznej, do życia z radością i pasją pomi-
mo choroby. 

II miejsce zajął Marian Wnuk. W 1953 r. zacho-
rował na chorobę Heinego-Medina i był sparaliżowany 
przez 4 lata. Od 1956 r. przeszedł 17 operacji. Reha-
bilitacja, upór w pokonywaniu barier i własnych słabo-
ści doprowadziły do ukończenia szkoły podstawowej,  
a później zawodowej. Rozpoczął karierę sportową, 
zdobył łącznie 282 medale, startując w wielu konkuren-
cjach i dyscyplinach – od mistrzostw świata, Europy, 
Polski po memoriały i zawody regionalne. Angażuje się 
w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, był 
m.in. wiceprezesem Towarzystwa Walki z Kalectwem, 
prezesem Związku Inwalidów Narządów Ruchu Beski-
dy, działał w Zespole ds. Likwidacji Barier Architekto-
nicznych i Społecznych.

III miejsce zajął Adam Wrzesiński. Ukończył stu-
dia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierun-
ku matematyka. Prawdziwe powołanie odnalazł w pra-
cy z osobami niepełnosprawnymi. W 2010 r. zgłosił się 
jako wolontariusz do stowarzyszenia AS. Udzielał ko-
repetycji dzieciom oraz sprawował doraźną opiekę nad 
dziećmi ze spektrum autyzmu. W 2014 r. zdobył wyróż-
nienie na Śląskiej Gali Barw Wolontariatu. W 2017 ro-
ku zdobywa uprawnienia nauczycielskie, a w 2018 r.  
II stopień terapeuty integracji sensorycznej. Jest pierw-
szą osobą w Polsce z autyzmem, która ma wyżej wy-
mienione kwalifikacje. Dziś, dzięki swojemu uporowi, 
jest nauczycielem matematyki, terapeutą integracji sen-
sorycznej i trenerem umiejętności społecznych – jedy-
ną w Polsce osobą z autyzmem w tej roli. 

Galę zakończył występ big bandu Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych pod dyrekcją Tomasza 
Janusza.

Katarzyna Kucybała

Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz Adam Ruśniak z Marianem Wnukiem i Adamem Wrzesińskim
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2 grudnia w blasku fleszy i przy 
dużym zainteresowaniu mediów przed 
bielskim Ratuszem zaprezentowano sy-
renkę zakupioną przez amerykańskiego 
aktora Toma Hanksa. Zabytkowy samo-
chód został wyremontowany pod wzglę-
dem technicznym i przekazany do wy-
kończenia wnętrza, by później trafić na 
licytację, z której dochód przekazany zo-
stanie na rzecz Fundacji Moniki Jaskól-
skiej Nie Wypada Nie Pomagać.

 – Syrenka tak naprawdę jest pre-
tekstem, aby się tutaj spotkać. Fajnie, 
że Tom Hanks przekazał auto Monice, 
aby wystawić je na aukcję i w ten spo-
sób zdobyć środki na szczytny cel, któ-
rym jest wsparcie dla naszego Szpita-
la Pediatrycznego. Szczególne potrze-
by ma oddział psychiatryczny. W ogóle 
służba zdrowia jest niedofinansowana, 
samorządy coraz więcej dopłacają do 
opieki zdrowotnej, więc trudno nie przy-
łączyć się do takiej akcji, która wspoma-
ga wspólny cel – powiedział prezydent 
Jarosław Klimaszewski. 

Inicjatorka akcji tłumaczyła, na co 
tym razem zbiera fundusze:

 – Jesienią jest najwięcej stanów 
depresyjnych i prób samobójczych. Psy-
chiatria dziecięca jest w ogromnej za-
paści. Brakuje lekarzy, a tak naprawdę 
wszystkiego. Oczekiwanie na łóżka na 
oddziale trwają miesiącami, a później 

dzieci muszą spać na korytarzu. Jest 
tragicznie, bowiem dzieci przy pomocy 
komputerów i telefonów budują swój al-
ternatywny świat. Tam tworzą swoje re-
lacje, zamiast pójść do kogoś i spotkać 
się z prawdziwą rzeczywistością. Musi-
my je ratować i zwrócić się w stronę po-
prawy ich życia psychicznego. Jesteśmy 
czarną plamą na mapie Europy i dlate-
go cieszę się, że Tom Hanks dołączył 
do tej akcji. Bo tak naprawdę to właśnie 
o to chodzi, aby poruszyć problem i coś 
faktycznie zmienić. Remontujemy syren-
kę, ratujemy zabytkowe auta, ale tak na-
prawdę najbardziej zależy nam na dzie-
ciach. Trzeba o tym głośno mówić. Bar-
dzo cieszę się, że kolejny raz Bielsko-
-Biała wypuszcza w eter informacje, że 
pomoc jest potrzebna, a jej echa odbi-
jają się nie tylko w kraju, ale i na świe-
cie. Mamy już pierwsze efekty naszej 
pracy. Został w całości wyposażony od-
dział psychiatrii dziecięcej, od łóżek po 
szafki razem ze stołówką i gabinetami 
rehabilitacji oraz lekarskimi. Jednak pra-
cy przed nami jest ogrom – mówiła Mo-
nika Jaskólska. 

Podczas imprezy można było spo-
tkać się z przedsiębiorcą i kierowcą raj-
dowym Rafałem Sonikiem, który przybył 
swoim rajdowym pojazdem, demonstru-
jąc go fanom. R. Sonik jest jednocześnie 
bardzo zaangażowany w wiele przedsię-

syrenka niesie nadzieję 

wzięć charytatywnych, w tym również 
bardzo wspiera akcję Nie Wypada Nie 
Pomagać.

 – Przez dziesięciolecia nie uświa-
damialiśmy sobie, jak ogromnym zagro-
żeniem, szczególnie dla młodzieży, są 
niektóre treści znajdujące się w Inter-
necie. Ryzyko złych emocji, pogłębia-
jących się i zmieniających się w stres,  
a później w depresję, jest ogromne. Wy-
daje się, że największym wyzwaniem, 
przed którym stoimy, jest zdrowie psy-
chiczne dzieci i młodzieży – mówił Ra-
fał Sonik. – Projektem Maluch dla Toma 
Hanksa czy teraz syrenką chcemy zwró-
cić uwagę na kondycję psychiczną dzie-
ci i młodzieży – dodał Sonik. 

Remont syrenki trwał dosyć długo, 
gdyż zdobyty egzemplarz na oko wyglą-
dał dobrze, jednak gdy rozpoczęły się 

prace, okazało się, że stan auta jest gor-
szy niż sądzono na początku. Teraz sa-
mochód zostanie przekazany braciom 
Collins, którzy będą pracować nad wy-
strojem wnętrza. Organizatorzy akcji za-
kładają, że prace zostaną skończone  
w kwietniu przyszłego roku i wtedy od-
będzie się licytacja.

 – Od nas zależy, jak teraz będzie 
wyglądało to auto, jakie będzie w środku 
i co zostanie zamontowane w bagażniku. 
Mamy pomysł, aby w bagażniku stwo-
rzyć swoistą filmografię, poczynając od 
kaset VHS po DVD, na których moż-
na będzie oglądać filmy Toma Hanksa,  
a kończąc na działaniach charytatyw-
nych, które Tom wspierał. Chcemy tak 
to zrobić, aby aktor, gdy otworzy bagaż-
nik, powiedział wow! – zapowiadał Rafał 
Collins.                                               JacK 

Prezydent Jarosław Klimaszew-
ski spotkał się 2 grudnia w sali sesyj-
nej Urzędu Miejskiego ze szczególnie 
uzdolnionymi uczniami bielskich szkół. 
Wręczył im stypendia i nagrody za osią-
gnięcia w nauce. Stypendia zostały 
przyznane w ramach realizacji Lokalne-

go programu wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży pobierającej 
naukę na terenie miasta Bielska-Białej. 

 – Spotykamy się w sali sesyjnej, 
która jest najbardziej reprezentacyjna 
w Ratuszu. Tutaj podejmuje się najważ-
niejsze decyzje dla funkcjonowania mia-

styPendia dla najlePszych uczniów 
sta, a przez fakt, że ta uroczystość od-
bywa się w tej sali chcieliśmy podkreślić, 
jak wielką wagę przywiązujemy do wa-
szych osiągnięć i rozwoju. Chcę pogra-
tulować laureatom, nauczycielom i ro-
dzicom wyników bielskich uczniów, dzię-
ki którym na mapie województwa i kraju 
zajmujemy czołowe lokaty. Jest to zbio-
rowy wysiłek, który ostatecznie przekła-

da się na te wspaniałe wyniki. Stypendia 
to swoista nagroda za codzienny trud, 
systematyczność, które docenia miasto 
– mówił prezydent J. Klimaszewski.   

Stypendia i nagrody przyznawane 
są uczniom wszystkich typów szkół pu-
blicznych bądź niepublicznych w Biel-
sku-Białej, którzy uzyskali średnią ocen 
określoną w regulaminie oraz legitymują 
się wybitnymi osiągnięciami naukowy-
mi, jak np. tytuł laureata konkursu przed-
miotowego o zasięgu wojewódzkim, po-
nadwojewódzkim organizowanego dla 
uczniów szkół podstawowych i klas gim-
nazjalnych lub laureata olimpiady o za-
sięgu ogólnopolskim czy międzynarodo-
wym organizowanej dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. W tym roku sty-
pendia trafiły do 23 uczniów szkół pod-
stawowych, 28 uczniów klas gimnazjal-
nych oraz 13 uczniów szkół ponadpod-
stawowych. Stypendia otrzymali ucznio-
wie szkół podstawowych i klas gimna-
zjalnych – laureaci konkursów przedmio-
towych dla uczniów województwa ślą-Stypendysta z prezydentem
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skiego z: języka polskiego, matematy-
ki, języka angielskiego, geografii, fizyki, 
biologii, chemii. 

Stypendia otrzymali uczniowie li-
ceów ogólnokształcących i techników 
– laureaci olimpiad przedmiotowych lub 
zawodowych o zasięgu ogólnopolskim 
oraz dwóch laureatów olimpiad między-
narodowych. Szymon Mol, uczeń Li-
ceum Ogólnokształcącego Katolickie-
go Towarzystwa Kulturalnego, został 
laureatem XLV Olimpiady Geograficz-
nej oraz zdobył brązowy medal podczas 
VI Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej 
i brązowy medal podczas XVI Między-
narodowej Olimpiady Geograficznej  
w Hongkongu. Paweł Gadziński, uczeń 
V Liceum Ogólnokształcącego, został 
laureatem LXX Olimpiady Matematycz-
nej, laureatem i srebrnym medalistą in-
dywidualnie XIII Środkowoeuropejskiej 
Olimpiady Matematycznej, laureatem  
i złotym medalistą drużynowo XIII Środ-
kowoeuropejskiej Olimpiady Matema-
tycznej.                                                       JacK 

PAMPALINI I HIPOPOTAM NAD BIAŁĄ
– dokończenie ze str. 1

– To bardzo radosne dla nas wydarzenie, że Bajkowy 
Szlak naprawdę rusza. Pampalini łowca zwierząt to znakomity 
serial z drugiej połowy lat 80., stworzony przez Bronisława Ze-
mana, wybitnego twórcę, przez całe życie związanego ze stu-
diem i do dziś pracującego. Jest przykładem bardzo charak-
terystycznej dla Bielska-Białej animacji skrótowej, kreacyjnej. 
Bardzo się cieszymy, że możemy wyjść z naszymi postacia-
mi na miasto. Myślę, że przynosi to obopólne korzyści. Jeste-
śmy w trakcie budowy Interaktywnego Centrum Bajki i Anima-
cji. Pierwszy etap, czyli willa Rotha, jest na ukończeniu. Dzięki 
wsparciu miasta i Ministerstwa Kultury mamy wkład własny, by 
ubiegać się o fundusze norweskie na dalszą budowę – powie-
dział dyrektor SFR Andrzej Orzechowski.

 – Cieszę się, że teraz Pampalini jest w trzech wymia-
rach, bo dotychczas był płaskim rysunkiem. Dziś jest rzeźbą. 
To jest na pewno drugie życie tej postaci. Myślę, że będzie 
mu tu nad rzeką dobrze. Sama rzeźba bardzo mi się podoba, 
uważam, że pani Lidia Sztwiertnia włożyła dużo serca, talentu 
i pracy, by kompozycja wypadła tak dobrze – powiedział Bro-
nisław Zeman, wyznając, że zawsze miał dużo pomysłów fil-
mowych, Pampalini był jednym z nich. – Zrobiłem Pampalinie-
go i rzuciłem się na inne pomysły, a trzeba go było kontynu-
ować, szkoda – dodał twórca postaci Pampaliniego.

– Bronisław Zeman był reżyserem, ale i współautorem 
scenariusza i opracowania plastycznego serii razem z już nie-
żyjącym Leszkiem Mechem. Ale żeby powstał film, było po-
trzebne grono animatorów, a przede wszystkim trzeba to było 
wszystko sfilmować. Jest tu Dorotka Poraniewska, która by-
ła operatorem obrazu dla 80 proc. filmów z tej serii, miał być 
aktor Tadeusz Kwinta, który użyczył Pampaliniemu głosu, ale 
rozłożyła go grypa. A muzykę skomponował Antoni Mleczko  
z Krakowa. Szalenie nam miło, nie byłoby tego pomniczka, 
gdyby nie było filmu, nie byłoby filmu, gdyby nie było studia. To 
piękna koncepcja, że możemy pokazać te postacie – powie-
działa nam kierownik produkcji SFR Romana Miś.

 – Mam za sobą 40 lat pracy w studio i ponad 500 zre-
alizowanych filmów, w tym jest Pampalini. W tamtych latach 
mieliśmy plany i trzeba było dany film wykonać za wszelką ce-
nę w terminie. Czasem zaliczaliśmy piękne noce w studio, su-
szyliśmy celuloidy, trzeba było stosować różne kombinacje, 
wszystko robić mechanicznie. Mieliśmy więc dużo pracy i za-
wrotne tempo całej ekipy, która była jak jedna rodzina i tak jest 
do dzisiaj – powiedziała nam Dorota Poraniewska. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu UM Anna Zgierska 
zdradza, że trwają prace nad wyznaczeniem lokalizacji dla ko-
lejnej postaci, tym razem z filmów o Baltazarze Gąbce. W bu-
dżecie miasta zarezerwowano już środki na ten cel. 

Katarzyna Kucybała

– Plastyką zajmuję się 9 lat. Wcześniej dostawa-
łam mniejsze nagrody w tym konkursie, ale taką głów-
ną, najważniejszą nagrodę odebrałam pierwszy raz 
dzisiaj. Bardzo się cieszę – powiedziała nam Michaela, 
która do Bielska-Białej przyjechała z rodzicami.

Dyrektor DK Włókniarzy Barbara Śliwińska-Ja-
cyków wręczyła też nagrody laureatom Złotych, Srebr-
nych i Brązowych Pasm oraz wyróżnień w takich kate-
goriach, jak: malarstwo, grafika, rysunek, techniki kom-
binowane i prace przestrzenne. 

W tym roku na konkurs organizowany przez Dom 
Kultury Włókniarzy i Szkołę Artystyczną im. Petera Mi-
chała Bohuna w Dolnym Kubinie na Słowacji, napłynę-
ło ponad 2.600 prac dzieci od 6. roku życia i młodzieży 
do 20. roku. 106 prac dostało się na wystawę.

 – Jako przedstawiciel konkursowego jury muszę 
powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo trudna sprawa, 
by z tak dużej liczby wybrać najlepsze prace. Konkurs 
ma wysoką rangę, prace, które przysyłacie, są świet-
ne. Nasza rola polega na tym, że oprócz tego, że wy-
bieramy prace najlepsze, musimy nie przeoczyć prac, 
które mają w sobie to coś nieuchwytnego. Nie muszą 
być doskonałe pod względem technicznym, muszą jed-
nak zadziwić, mieć pazur. Takich prac nie możemy po-
minąć – mówiła Barbara Śliwińska-Jacyków, dziękując 
nauczycielom, instruktorom dzieci za wprowadzanie ich 
w świat sztuki.

Konkurs rozszerza swój zasięg terytorialny, ale 
efektem tego jest nieobecność na jego podsumowaniu 

Bohun By się ucieszył 

uczestników z odległych miejscowości. Tak było i tym 
razem. Ale sporo też wśród laureatów było bielszczan, 
wychowanków np. DK w Hałcnowie czy Olszówce. Je-
śli być nie mogli, nagrody odebrali instruktorzy.

Na miłą ceremonię wręczania nagród i otwar-
cie wystawy zaproszenie przyjęli: zastępca prezyden-
ta miasta Adam Ruśniak, naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Sztuki Urzędu Miejskiego Przemysław Smyczek, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury Zbigniew Hendzel, 
przyjechali też goście z Dolnego Kubina. Młodym ar-
tystom towarzyszyli rodzice i dziadkowie. Wszystkich 
laureatów było 31, ich nazwiska znajdują się na stro-
nie internetowej DK Włókniarzy www.mdk.bielsko.pl. 
My podamy tylko laureatów najcenniejszych Złotych 
Pasm. W dziedzinie malarstwa to Wiktoria Wolniaczyk, 
9 lat, SP nr 30 Dąbrowa Górnicza i Małgorzata Dzia-
kowicz,  8 lat, SSP Stowarzyszenia Edukacyjnego Go-
rzów Wielkopolski.

Grafika: Maciej Kos 12 lat, Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II Dobkowice; Kinga Nowak, 18 lat, 
MDK – Pracownia Plastyczna Creatio, Rybnik; Wikto-
ria Porembska, 16 lat, Państwowe Ognisko Plastyczne 
Rydułtowy; Magda Rudnik, 11 lat, Powiatowy Młodzie-
żowy Dom Kultury, Będzin; Julia Szreder, 19 lat, MDK 
Pracownia Plastyczna Creatio, Rybnik. Rysunek: Emi-
lia Łaszczyk, 10 lat, Dom Kultury Hałcnów. Prace prze-
strzenne: Szymon Gaweł, Dom Kultury Włókniarzy, 
Pracownia ceramiki Bielsko-Biała. 

Tematem konkursowych prac jest człowiek, ale 
też jego środowisko. To nawiązanie do prac Petera Mi-
chała Bohuna, patrona konkursu, Słowaka, który prze-
niósł się do Bielska i tutaj spędził resztę życia, a jego 
prace znajdują się w naszym muzeum. Konkurs co ro-
ku odświeża o nim pamięć. Na pewno każdy artysta 
chciałby takiej formy pamiętania.    

Katarzyna Kucybała

Wręczenie nagród w 22. Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym Bohunova Paleta odbyło się 7 listopada w Domu 
Kultury Włókniarzy. Grand Prix tego konkursu otrzymała 
Michaela Smilnakova, piętnastolatka z Dolnego Kubina.

Michaela 
Smilnakova 

i jej praca
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Ekologiczny styl życia to już nie tylko mo-
da, ale konieczność i wymóg współczesności. 
15-17 listopada w hali pod Dębowcem promo-
wały go 7. Międzynarodowe Targi Zdrowej Żyw-
ności, Stylu Życia i  EKOrodziny Ekostyl 2019. 
Targowe stoiska cieszyły się dużą popularno-
ścią odwiedzających imprezę. 

Dla publiczności przygotowano 320 róż-
norodnych stoisk oferujących zarówno zdrową 
żywność,  jak i usługi ekologiczne, prozdrowot-
ne czy doradztwo dietetyczne. Zapełnili je wy-
stawcy z Polski, ale również z Austrii, Czech, 
Rumunii, Bułgarii oraz z Litwy i Ukrainy.

 – Targi EKOStyl propagują ekologiczny 
stylu życia, dlatego od lat na targach pojawia-
ją się producenci zdrowej żywności, ekologicz-
nych ubrań i kosmetyków, a także produktów  

i usług wspierających zgodny z naturą styl ży-
cia oraz lokalni wytwórcy i rzemieślnicy, ludzie  
z pasją i niezwykłymi pomysłami – informuje 
prezes Biura Promocji i Wystaw Astra Euge-
niusz Kropka, organizator targów. 

W bogatej ofercie wystawców dużą część 
stanowiły  certyfikowane i tradycyjne wyroby 
producentów żywności organicznej –  produk-
ty zbożowe, wędliny, nabiał, przetwory owoco-
we i warzywne, miody, bakalie i in. Pojawiło się 
też wiele nowych, atrakcyjnych produktów, m.in. 
oparte o polski patent doskonałe środki czysto-
ści i naturalne kosmetyki  dla dorosłych i dla 
dzieci,  wegańskie ekokosmetyki i suplementy 
diety, ziołowe syropy, ekologiczne przyprawy  
i wina czy ekodywany z wełny i jedwabiu z Ukra-
iny.                                                                       JacK 

targi ekostyl 2019 

100-lecie domu młodzieży
Dom Kultury w Komorowicach wraz ze Stowarzy-

szeniem Komorowice wspólnie z lokalnymi organiza-
cjami zorganizowali 26 października obchody 100-lecia 
Domu Młodzieży im. Ignacego Paderewskiego. Na uro-
czystość przybyli radni Rady Miejskiej: Urszula Szabla, 
Małgorzata Zarębska, Karol Markowski i Piotr Ryszka, 
prezydenta Jarosława Klimaszewskiego reprezentował 
jego zastępca Adam Ruśniak.

– Komorowice mają dom kultury już od 100 lat, a nie- 
które dzielnice dopiero czynią starania, aby taka insty-
tucja u nich powstała. To wasi przodkowie zrealizowali 
swój zamysł i dzięki temu powstało miejsce, w którym 
przez te wszystkie lata pojawiało się wiele cennych ini-
cjatyw. Zawdzięczacie swoim przodkom to, że macie 
miejsce, gdzie możecie się spotkać nie tylko w spra-
wach ważnych i poważnych, ale również na wesoło.  
W imieniu prezydenta miasta gratuluję państwu i życzę 
dalszych tak cennych inicjatyw, jak do tej pory – mówił 
Adam Ruśniak.   

Obchody 100-lecia powstania Domu Młodzieży 
im. Ignacego Jana Paderewskiego rozpoczął występ 
Męskiego Chóru Harfa z Domu Kultury w Komorowi-
cach. Następnie ks. Jacek Pędziwiatr i Ariel Brończyk 
przedstawili prezentację 
multimedialną poświęco-
ną historii budynku. Ini-
cjatorem budowy Domu 
Młodzieży był ks. Kon-
stanty Pogłódek – wi-
kary miejscowej para-
fii oraz założyciel Kato-
lickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w Komorowi-
cach. Budynek zapro-
jektował Józef Tomanek. 
Dom Młodzieży powstał 
dzięki pomocy finanso-
wej Kurii Biskupiej w Kra-
kowie, która formalnie by-
ła jego właścicielem. 10 
sierpnia 1919 roku bu-
dynek poświęcł miejsco-

wy proboszcz ks. Jan Sznajder przy udziale ośmiu 
księży z okolicy. Rok po oficjalnym otwarciu 15 czerw-
ca 1920 r. do Komorowic przyjechał biskup krakowski 
ks. bp Adam Sapieha, który przyczynił się do powsta-
nia obiektu. Przemawiał w Domu Młodzieży i udzielił 
błogosławieństwa. Warto wspomnieć, że pochodzący  
z książęcej rodziny duchowny przyjechał  automobilem, 
który wzbudził niemałą sensację wśród mieszkańców 
Komorowic. 

O obiekcie z perspektywy strażackiej opowiedział 
druh Czesław Papla z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Komorowicach Krakowskich. Swoimi wspomnieniami 
podzieliły się także kierowniczka Dziecięcego Chórku 
Pinokio Barbara Marcinkiewicz z Domu Kultury i Janina 
Lepianka z Książnicy Beskidzkiej – obie panie pracują 
w DK w Komorowicach od wielu lat.

Obchody 100-lecia Domu Młodzieży im. Ignacego 
Paderewskiego uświetniły występy nie tylko Męskiego 
Chóru Harfa, ale również innych zespołów Domu Kultury  
w Komorowicach. Na scenie zaprezentowały się dzieci  
i młodzież z zespołu wokalnego Kontrasty i Dziecięce-
go Chórku Pinokio. Z okazji 100-lecia przygotowano 
także wystawę fotograficzną.                                  JacK 

Setne urodziny obchodzi w tym roku Katarzyna 
Cupek. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu 27 listo-
pada z kwiatami, gratulacjami i życzeniami odwiedzili 
panią Katarzynę goście z Ratusza – wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Bielska-Białej Piotr Ryszka oraz 
dyrektorka Biura RM Danuta Brejdak.

Katarzyna Cupek w doskonałej formie witała go-
ści i dziękowała za życzenia. Pytana, co robić, aby tak 
wspaniale wyglądać i mieć tyle sił witalnych w wieku 
100 lat, odpowiedziała: Nie stosuję żadnych diet, a lu-
bię to, co Jasia ugotuje!

Jasia to córka jubilatki, z którą obecnie zamiesz-
kuje. Katarzyna Cupek urodziła się w Ciścu. Kiedy 
miała 5 lat, cała jej rodzina przeniosła się do Alek-
sandrowic. Mieszkali w bliskim sąsiedztwie lotniska. 
Tam pani Katarzyna uczęszczała do Szkoły Podsta-
wowej w klasach 1-4, dalszą edukację kontynuowa-
ła już w Bielsku. Po wywłaszczeniu w czasie II wojny 
światowej rodzina przeniosła się do Komorowic. Ro-
dzina miała tam gospodarstwo, a ona była krawcową. 
W Komorowicach mieszkała 72 lata.

Jubilatka jest bardzo pogodną osobą. Na przy-
jęciu z okazji 100. urodzin tańczyła. Kiedy wychodzi  
z domu, to zawsze zakłada buty na obcasie.         JacK 

100 lat katarzyny cupek: 
kobieta tylko na obcasach 

Piotr Ryszka złożył urodzinowe życzenia Katarzynie 
Cupek
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W zeszłym roku ruszył rządowy program Czy-
ste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie emi-
sji pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. Głównym za-
łożeniem programu jest dotacja do wymiany starych 
kotłów, które w nieekologiczny sposób produkują 
ciepło grzewcze dla gospodarstw domowych, a tak-
że dotacja do kosztów termomodernizacji tych bu-
dynków. Operatorem tego programu w wojewódz-
twie śląskim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

rządowy Program stoP smog w Bielsku-Białej w 2020 r.

ANKIETA URZĘDU MIEJSKIEGO w Bielsku-Białej 
dotycząca zainteresowania dotacją na termomodernizację i wymianę kotłów

Miasto Bielsko-Biała planuje wziąć udział w rządowym programie STOP SMOG. Program przeznaczony jest dla mieszkańców do-
mów jednorodzinnych w celu dofinansowania termomodernizacji budynków lub/i wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne 
źródła ogrzewania. Proponowana dotacja wyniesie 90 proc. kosztów inwestycji. Całkowita wysokość dofinansowania zależeć będzie 
od zakresu prac wynikającego z bezpłatnego przeglądu energetycznego. 
Niniejsza ankieta ma na celu ułatwienie organizacji programu. Nie jest wnioskiem o dotację, ani nie stanowi zobowiązania do 
skorzystania z dotacji. Ankieta jest anonimowa, jednakże zachęcamy do podania danych kontaktowych szczególnie te osoby, które 
są bardzo zainteresowane udziałem w programie. Ułatwi to późniejszy kontakt organizatorów z Państwem.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:
Ankietę należy wypełniać zaznaczając obwódką TAK lub NIE, stawiając krzyżyk w wybranym miejscu lub uzupełniając dane w miej- 
scach wykropkowanych. Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do urny z napisem STOP SMOG w Biurze Obsługi Interesanta przy 
Stanowisku nr 3 w Urzędzie Miejskim lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego: 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 
6 z dopiskiem na kopercie STOP SMOG. Ankietę można także zeskanować i wysłać na adres e-mail: pze@um.bielsko.pl z tematem 
STOP SMOG. Istnieje możliwość elektronicznego wypełnienia ankiety na stronie www.miastodobrejenergii.pl, gdzie znajdują się 
także bardziej szczegółowe informacje nt. programu.

Obecnie miasto Bielsko-Biała przygotowuje się 
do wzięcia udziału w innym rządowym programie pod 
nazwą STOP SMOG. Program finansuje likwidację 
nieekologicznych węglowych źródeł ciepła i termomo-
dernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. 
Właściciel domu objęty programem wnosi swój wkład 
na poziomie jedynie 10% kosztów inwestycji.  Resz-
tę pokryje gmina. Gmina jednak także wybierze wy-
konawcę oraz urządzenia stanowiące element inwe-
stycji.

Skorzystać z programu mogą osoby spełniające 
odpowiednie kryterium dochodowe oraz majątkowe. 

Poniżej znajdziecie Państwo ankietę przygo-
towaną przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, któ-
rej wyniki pozwolą na określenie zakresu programu 
oraz późniejszy kontakt z osobami zainteresowany-
mi udziałem w nim. Jeśli nie znaleźli Państwo do tej 
pory takiej ankiety w swojej skrzynce na listy (trwa 
akcja wysyłkowa) prosimy o jej wycięcie z tego ma-
gazynu, uzupełnienie i dostarczenie do Urzędu Miej-
skiego we wskazany w ankiecie sposób.

ANKIETA

1.   Typ budynku □ jednorodzinny         □ jednorodzinny dwulokalowy  (osobne źródła ciepła)

2.   Dane budynku rok budowy …………., powierzchnia użytkowa….……...m2 ,                                        liczba 
mieszkańców..…..,

3.   Czym ogrzewany jest 
obecnie budynek?

□ węgiel   □ miał   □ ekogroszek   □ pellet   □ gaz    □ olej opałowy  □ prąd                       □ 
drewno    □  sieć miejska    □ inne ………………………..

4.   Dane źródła ogrzewania 
(kotła)

rok montażu …………,  roczne zużycie paliwa ………….…(tony/m3/litry/kWh/GJ)* czy to źródło 
też przygotowuje ciepłą wodę użytkową?                               TAK / NIE     

5.   Czy budynek był termo-
modernizowany?

□ ściany (grubość …..cm)   □ dach/stropodach (grubość …..cm)    □ podłoga na gruncie (gru-
bość ……..cm)    □ wymiana okien………....rok    □ wymiana drzwi zewn……..…..rok     

6.   Czy budynek wymaga osuszania lub napraw konstrukcyjnych?  Jakich:  
      ………………..………………………………………………………………………………..……….
7.  Jestem gotowa/y poddać się wynikającemu z programu obowiązkowi corocznej kontroli inwestycji       w budynku przez 
okres 10 lat ze strony Urzędu Miejskiego i odpłatnej kontroli kotłowni ze strony służb kominiarskich (wymóg programu 
STOP SMOG)                                                                                                                                        TAK / NIE    
8.  Wyrażam zgodę na dokonanie wyboru wykonawcy inwestycji dot. mojego budynku przez Urząd Miejski (wymóg pro-
gramu STOP SMOG)                                                                                                                            TAK / NIE                                                                                                           

*podkreślić właściwe
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NIEZBĘDNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

9.    Czy  jesteście Państwo właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego?  
                                                                                                                                                                      TAK / NIE     
10.   Czy właściciel/współwłaściciel budynku, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne, faktycznie zamieszkuje w 

tym budynku?                                                                                                                                   TAK / NIE                                                                                                   
11. Czy w okresie ostatnich 3 miesięcy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego był niższy 

niż 1925 zł brutto (1635 zł netto) w gospodarstwie 1-osobowym lub był niższy niż 1375 zł brutto (1168,25 zł netto) 
w gospodarstwie wieloosobowym (min 2 osoby)?                                                                      TAK / NIE                                                                     

12. Czy Państwa majątek (wraz z wartością działki, domu i innych składników majątkowych) ma wartość niższą niż 424 000 
zł?                                                                                                                                                          TAK / NIE                                                                                                                                            

WSTĘPNA DEKLARACJA

Czy chcielibyście Państwo wymienić stary piec/kocioł na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła, wykorzystujące do pracy: 
□ pellet   □ gaz    □ olej opałowy   □ prąd   □  sieć miejska   □ węgiel    □ inne (jakie?) ………………..

13. Czy chcielibyście Państwo skorzystać z dofinansowania termomodernizacji w następującym zakresie:        □ ściany   □ 
dach/stropodach   □ podłoga na gruncie  □ wymiana okien  □ wymiana drzwi zewn.                        □ inne……

14. Czy  jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem powyższego w programie STOP SMOG przez Miasto z dotacją 90% 
biorąc pod uwagę wymogi punktów 7 i 8?                                                                                    TAK / NIE  

UWAGA! Część wypełniana przez mieszkańców dobrowolnie

DANE KONTAKTOWE

Imię i Nazwisko Telefon

Adres e-mail

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

2. Dane osobowe gromadzone są w celu zebrania danych niezbędnych do organizacji programu STOP SMOG w Bielsku-Białej.

3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Administratorem 
moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1. Z inspektorem ochrony danych 
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej można skontaktować się telefonicznie pod nr 33/4971721 lub pisemnie na adres administratora tj. 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.

                                                                                                                  …….…………………….…..……………………..
                                                                                                                                                                                                          Data i czytelny podpis

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, 
pokój nr 510, V piętro, nr tel. 334971518 lub e-mail: pze@um.bielsko.pl.
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Ciągle aktualnym problemem w Polsce i na świe-
cie jest ograniczona wiedza na temat HIV/AIDS, brak 
świadomości własnych, ryzykownych zachowań, jak 
również brak odniesienia ryzyka zakażenia HIV do wła-
snej osoby. Nadal w powszechnym odbiorze problem 
HIV/AIDS to problem grup ryzyka. Mówią o tym wyni-
ki przeprowadzanych badań, organizowanych kampa-
nii nt. dyskryminacji społecznej osób z problemem HIV/
AIDS.

Efektem ograniczonej profilaktyki wynikającej  
z braku świadomości, że ta infekcja może dotyczyć 
każdego niezależnie od wieku, płci, statusu społeczne-
go, orientacji seksualnej są m.in. ryzykowne zachowa-
nia związane z pożyciem intymnym, zarówno w grupie 
osób heteroseksualnych, homoseksualnych czy bisek-
sualnych. Zachowania w sferze intymnej charakteryzu-
ją się obecnie nowymi cechami jakościowymi. Są one 
konsekwencją zmian kulturowych, nowych wzorów be-
hawioralnych w tej dziedzinie sprzyjających zakażeniu 
HIV.

Aktualnie główną drogą zakażenia ludzkim wiru-
sem nabytego niedoboru odporności w naszym kraju  
i w Europie są kontakty heteroseksualne – 49 proc. za-
każeń oraz kontakty seksualne pomiędzy mężczyzna-
mi – 21 proc. (MSM). 13 proc. nowo wykrytych zaka-
żeń HIV dotyczy osób wstrzykujących substancje psy-
choaktywne. Ponadto HIV przenosi się z człowieka na 
człowieka poprzez płyny ustrojowe zawierające krew 
lub wydzieliny/wydaliny z widoczną domieszką krwi 
oraz wertykalnie z zakażonej matki na dziecko w cza-
sie ciąży, porodu lub karmienia piersią, o ile nie zosta-
ło wdrożone postępowanie profilaktyczne z zastosowa-
niem leków antyretrowirusowych u obojga. HIV prze-
dostaje się do organizmu drugiej osoby przez uszko-
dzoną skórę lub błony śluzowe. Postępująca degrada-
cja układu odpornościowego spowodowana przez HIV 
w końcowym etapie prowadzi do AIDS, czyli zespołu 
nabytego niedoboru odporności. Zakażenie HIV może 
być bezobjawowe przez wiele lat aż do momentu tak 
niskiego poziomu chroniących nasz organizm komó-
rek systemu odpornościowego, że nie potrafimy obro-
nić się nawet przed lekko przebiegającymi u osób nie-
zakażonych HIV infekcjami, chorobami nowotworowy-
mi i innymi.

Możliwość wykrywania zakażeń HIV stwarza 31 
funkcjonujących w każdym województwie ogólnodo-
stępnych punktów konsultacyjno-diagnostycznych – 
PKD (ich wykaz z danymi teleadresowymi wraz z go-
dzinami przyjęć można znaleźć na stronie: www.aids.
gov.pl), w których test można wykonać bez skierowa-
nia w sposób anonimowy i bezpłatny, połączony z pro-
fesjonalnym poradnictwem okołotestowym (przed i po 
teście), co stanowi jedną z form profilaktyki. Funkcjo-
nowanie punktów konsultacyjno-diagnostycznych przy-
czynia się również w sposób istotny do diagnozowania 
zakażeń u osób, które nie są świadome swojego sta-
tusu serologicznego, a szacuje się, że ponad połowa 
zakażonych nie wie o tym fakcie. Jeśli została podję-
ta decyzja o wykonaniu testu, a takiego punktu nie ma  

w miejscu zamieszkania, warto pojechać do znajdują-
cego się najbliżej – dla Bielska-Białej i okolicznych miej-
scowości jest to Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS  
w Chorzowie ul. Zjednoczenia 10. W PKD pracują oso-
by profesjonalne, przyjazne ludziom, nie oceniające, 
bez uprzedzeń. Anonimowe wykonanie badania (bez 
konieczności okazania dowodu osobistego, zrealizowa-
ne na hasło) gwarantuje, że informacje o tym, kto robił 
test, albo jaki uzyskał wynik, nie będą mogły wydostać 
się poza mury punktu. Wynik testu zrobionego w PKD 
odbiera się wyłącznie osobiście. Nie udziela się infor-
macji o wynikach telefonicznie czy korespondencyjnie. 
Odbieranie wyniku jest okazją do wyjaśnienia wątpliwo-
ści, upewnienia się co do jego znaczenia. Wczesne wy-
krycie zakażenia HIV i codzienne przyjmowanie leków 
antyretrowirusowych jest szansą na wydłużenie życia  
i normalne funkcjonowanie prywatne oraz zawodowe 
do wieku porównywalnego z populacją osób niezaka-
żonych, ale także szansą na ograniczenie ryzykownych 
zachowań, a tym samym rozprzestrzeniania zakażenia. 
Każdy, kto wymaga terapii antyretrowirusowej, otrzy-
muje odpowiednie leki, które są finansowane z budżetu 
Ministra Zdrowia i stosuje je do końca życia.

Pomimo tych sukcesów w zakresie profilaktyki, 
diagnostyki i terapii czy też ponoszonych nakładów fi-
nansowych – nie udaje się zahamować tempa rozprze-
strzeniania się HIV w Polsce. Dynamika nowych, za-
rejestrowanych przypadków zakażenia HIV jest cią-
gle niepokojąca. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 
lipca 2019 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień 
danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych 
przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 24.781 oby-
wateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywają-
cych na terenie Polski, a epidemiolodzy szacują, że w 
naszym kraju liczba osób zakażonych wynosi może na-
wet dwukrotnie więcej. Jak z powyższego wynika, spo-
ra grupa osób jest nieświadoma swego statusu sero-
logicznego.

Wśród ogółu zarejestrowanych było co najmniej 
6.389 zakażonych w związku z używaniem narkoty-
ków, 1.877 zakażonych poprzez kontakt heteroseksual-
ny oraz 4.007 poprzez kontakt homoseksualny pomię-
dzy mężczyznami (MSM). Ogółem odnotowano 3.729 
zachorowań na AIDS z czego 1.423 chorych zmarło.

Jak zatem można uniknąć infekcji HIV? – Konse-
kwentnie stosując proste zasady:

· używanie tylko własnego sprzętu do zabiegów 
higienicznych (szczotki do zębów, żyletek, maszynki do 
golenia i depilacji, itp.);

· przekłuwanie uszu i in. części ciała, zabiegi ko-
smetyczne i tatuaże wykonywane w specjalistycznych 
sprawdzonych gabinetach stosujących procedury de-
zynfekcji i sterylizacji sprzętu lub narzędzi jednorazo-
wego użytku;

· zawsze używanie jednorazowych sterylnych 
igieł i strzykawek;

· abstynencja narkotykowa, dopalaczowa;
· pozostawanie we wzajemnie zdrowym i wiernym 

związku, co wyklucza zakażenie HIV drogą kontaktów 

seksualnych; osoby, które nie chcą lub – wg własnej 
oceny – nie mogą przyjąć takich postaw, mogą pró-
bować zmniejszyć ryzyko zakażenia przez stosowanie 
prezerwatyw – środka zmniejszającego ryzyko zaka-
żenia HIV, ale nie eliminującego go w stu procentach;

· niepodejmowanie kontaktów seksualnych po 
spożyciu alkoholu;

· jeśli w przeszłości były zachowania ryzykowne, 
konieczne jest wykonanie testu na HIV (wynik miarodaj-
ny po min. 3 miesiącach,

· w profilaktyce zakażenia HIV noworodka testo-
wanie matki dwukrotne w ciąży: (pierwsze do 10. tygo-
dnia, drugie od 33. do 37. tygodnia); przy potwierdzeniu 
zakażenia terapia antyretrowirusowa w ciąży i po naro-
dzinach u noworodka; poród cięciem cesarskim; odstą-
pienie od karmienia piersią.

W razie wątpliwości i pytań można także sko-
rzystać z telefonu zaufania HIV/AIDS, którego numer 
opublikowano na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS 
www.aids.gov.pl 800888448 (płatne za pierwszą minu-
tę połączenia) lub 226928226.

Warto rozmawiać o HIV/AIDS, podnosić świado-
mość własną i otoczenia na temat tej współczesnej 
choroby przewlekłej, przeciwko której znamy metody 
profilaktyki, ale i dysponujemy łatwo dostępną diagno-
styką, a w przypadku potwierdzenia infekcji lekami trzy-
mającymi zakażenie pod kontrolą.

opracowanie na podstawie materiałów 
Krajowego Centrum ds. AIDS
lek. med. Małgorzata Wichary 
specjalista chorób zakaźnych

 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Proste zasady Pozwalają uniknąć infekcji

zfortepianizowani
Uczennice drugiej klasy V Liceum Ogólno-

kształcącego realizują projekt popularyzujący mu-
zykę klasyczną wśród młodzieży Zfortepianizowani 
– w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. 

 – Chcemy dać szansę na odkrycie jej na no-
wo, poprzez pokazanie różnorodności wśród utwo-
rów tego gatunku i poszerzanie wiedzy na ten te-
mat. Jesteśmy na etapie szukania sponsorów i us- 
talania kolejnych części projektu. Zaplanowałyśmy 
publikację na stronie redakcji BB, do której należy-
my, artykułu na temat muzyki klasycznej. Na prze-
rwach w naszym LO przez szkolny radiowęzeł 
puszczana jest muzyka klasyczna. Ponadto będzie-
my zamieszczać playlisty i informacje o kompozy-
torach na profilu naszego projektu na Facebooku. 
Mamy zamiar dotrzeć do jeszcze większego grona 
odbiorców poprzez plakaty, ulotki czy naklejki, ale 
na realizację tego pomysłu szukamy jeszcze fundu-
szy – informuje zespół projektu Zfortepianizowani.
profil Zfortepianizowanych na Facebooku to: 
https://www.facebook.com/Zfortepianizowani 
-100405318051108/)
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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, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30

 
SUEZ Bielsko-Biała S.A: 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

Wydział Gospodarki Miejskiej UM: 
tel. 334971703, 334971704
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.bielsko.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: sm@strazmiejska.bielsko.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

DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
  

ważne telefony

Trwa 10. już edycja Programu INTERREG V-A 
Republika Czeska – Polska 2014-2020, w ramach 
którego dofinansowywane są mikroprojekty wpisu-
jące się w tematykę rozwoju potencjału przyrodni-
czego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnie-
nia. Głównym celem programu jest m.in. budowanie 
systemów współpracy z partnerami zagranicznymi, 
poprawa jakości życia, a także wspieranie potencja-
łu gospodarczego obszarów przygranicznych. 

W zależności od udziału partnera zagranicz-
nego, wyróżnia się typy mikroprojektów:

A – wspólne z partnerem wiodącym (wiodący 
partner zagraniczny składa wniosek w imieniu pozo-
stałych partnerów);

B – partnerskie – każdy partner składa odręb-
ny wniosek;

C – samodzielne – wniosek składa tylko jeden 
z partnerów, brak udziału finansowego partnera za-
granicznego.

Swoje projekty mogą zgłaszać władze publicz-
ne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powo-
łane przez władze publiczne, organizacje pozarzą-
dowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Tery-
torialnej, Kościoły i związki Wyznaniowe, Stowarzy-
szenia i związki działające w obszarze turystyki.

Organizatorami Programu INTERREG V-A 
Republika Czeska – Polska 2014-2020 są Stowa-
rzyszenie Region Beskidy w Bielsku-Białej oraz Re-
gion Beskydy we Frýdku-Místku. Szczegóły dostęp-
ne na stronie: http://www.euroregion-beskidy.pl/

Termin składania wniosków do 10. edycji pro-
gramu upływa z dniem 15 stycznia 2020 r. 

interreg V-a rePuBlika czeska – Polska 2014-2020

święta na starówce
13-22 grudnia, Rynek, pl. Bolesława Chrobrego, 
pl. Wojska Polskiego

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE NA  RYNKU:
13 grudnia
godz. 19.00 – Kasia Cerekwicka

14 grudnia
godz.16.00 – Zróbmy. To świętuje na Starówce,
godz. 17.00 – zespoły Miejskiego Domu Kultury,
godz. 17.30 – Świąteczny Chór myBB,
godz. 18.00 – Kamuflaż,
godz. 19.00 – Damian Luber z zespołem

15 grudnia
godz. 16.00 – Świąteczny Chór myBB,
godz. 17.00 – Piosenka bajkowa,
godz. 18.00 – Chór Gospel z DK w Olszówce

16 grudnia
godz. 18.00 – Hollywoodzka Szkoła Śpiewu

17 grudnia
godz. 18.00 – Akademia Dźwięku,
godz. 19.00 – Trojak Street Combo
18 grudnia
godz. 18.00 – Świąteczna Chwila,
godz. 19.00 – Dzień Dobry na święta

19 grudnia, godz. 18.00 – Świątecznie z DJ-em

20 grudnia, godz. 19.00 – Arka Noego

21 grudnia
godz. 16.00 – Świąteczny Chór myBB,
godz. 17.00 – zespoły MDK,
godz. 18.00 – Włóczykije,
godz. 19.00 – Fausystem i Aleksandra Nykiel

22 grudnia
godz. 16.00 – Talizman,
godz. 17.00 – Świąteczny Chór myBB,
godz. 18.00 – Kapela Góralska Beskid,
godz. 19.00 – Tomek Lewandowski i SzeSzeMa

występy zespołów będzie można oglądać na telebi-
mach ustawionych na pl. Chrobrego i pl. Wojska Pol-
skiego

KIERMASZ I STREFA DLA DZIECI:
Na Rynku w drewnianych pawilonach handlo-

wych czynne będą stoiska gastronomiczne. Na pla-
cu Chrobrego otwarta zostanie Strefa dla dzieci  
z karuzelami, saniami Mikołaja, animacjami z udziałem 
Elfów i innymi atrakcjami. Tam również ustawione zo-
staną stoiska z zabawkami i innymi artykułami dla dzie-
ci. Stoiska własne z wyrobami świątecznymi i rękodzie-
łem będą na pl. Wojska Polskiego obok lodowiska.

inne atrakcje: warsztaty dla dzieci, na pl. Woj-
ska Polskiego pokazy jazdy figurowej, dyskoteka  
w słuchawkach, nauka jazdy na łyżwach, animacje

organizatorzy: Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miej-
skiego, Bielskie Centrum Kultury i Agencja Reklamo-
wa Promix
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idą święta

świeć Przykładem
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 

wraz z Towarzystwem Ubezpieczenio-
wym Saltus oraz wydziałami ruchu dro-
gowego komend policji działających na 
terenie diecezji bielsko-żywieckiej zain-
augurowali piątą edycję akcji związanej 
z bezpieczeństwem pieszych na dro-
dze Świeć przykładem! Nie tylko w ad- 
wencie! Akcja ma na celu propagowa-
nie noszenia odblasków przez pieszych. 
Skierowana jest szczególnie do osób 
dorosłych i do seniorów. Osoby te, poru-
szając się po drogach w okresie jesien-
no-zimowym po zmroku, często nie uży-
wają elementów odblaskowych i dlatego 
są mniej widoczne dla kierowców.

 – Nieszczęście zdarza się niekie-
dy podczas drogi do kościoła, stąd apel 
Caritas i partnerów akcji odwołuje się do 
tradycji adwentowej. Dzieci i dziadkowie 
idą na nabożeństwa adwentowe, któ-
re odbywają się rano bądź wieczorem, 
kiedy jest już ciemno. Priorytetową spra-
wą bezpieczeństwa pieszego staje się 
poprawienie jego widoczności – mówił 
dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert 
Kurpios.

Policjanci z Wydziałów Ruchu Dro-
gowego odwiedzą wybrane parafie pod-
czas nabożeństw adwentowych – rorat  
i opowiedzą o bezpieczeństwie pieszych 
na drodze. Policjanci będą także rozda-
wać uczestnikom nabożeństwa odbla-
skowe opaski.

 – Plakat promujący akcję i przypo-
minający o noszeniu odblasków, również 
nawiązuje do tradycji wspólnego uczest-
niczenia w nabożeństwach roratnich ca-
łych rodzin, często wnuków z dziadkami 
– informował Dawid Jeziorek z Caritas. 
Plakaty promujące bezpieczne zacho-
wanie na drodze pojawią się podczas 
adwentu w każdej parafii diecezji biel-
sko-żywieckiej.

 – W kilkunastu wybranych pa-
rafiach diecezji będą gościć policjanci  
z wydziału ruchu drogowego z pogadan-
kami na temat bezpieczeństwa pieszych 
na drodze. Policjanci mają również do 
rozdania 7 tys. odblasków przygotowa-
nych przez Caritas Bielsko-Żywiecką  
i Towarzystwo Ubezpieczeniowe Saltus 
– powiedział Grzegorz Templin z Towa-
rzystwa Ubezpieczeniowego Saltus.

W pierwszej edycji akcji w 2015 r. 
rozdysponowano 2 tys. odblasków, poli-
cjanci odwiedzili 8 parafii, apelując pod-
czas nabożeństw roratnich o zakładanie 
odblasków. W kolejnym roku policjan-
ci przekazali pieszym już 7 tys. odbla-
sków i opowiedzieli o bezpieczeństwie 
pieszych na drodze w 16 parafiach, dwa 
lata temu – rozdano ponad 7 tys. odbla-
sków i przeprowadzono pogadanki w 20 
parafiach, a w zeszłym roku – rozdano  
6 tys. odblasków i pogadanki odbyły się 
w 23 parafiach.

Warto świecić odblaskowym przy-
kładem nie tylko w okresie adwentu, ale 
przez cały rok – widoczny znaczy bez-
pieczniejszy.                                       JacK

 

wigilijne dzieło 
pomocy dzieciom

W parafiach diecezji bielsko-ży-
wieckiej w tym roku czeka na rozpale-
nie 93 tys. świec Wigilijnego Dzieła Po-
mocy Dzieciom. Dochód ze sprzedaży 
świec w parafiach przeznaczony jest na 
prowadzoną w nich działalność charyta-
tywną.

– Pozyskane podczas akcji ogólno-
polskiej fundusze umożliwią Caritas Pol-
ska zapewnienie dzieciom wakacyjne-
go wypoczynku, bezpłatnych posiłków, 
stypendiów oraz wsparcia w rehabilitacji  
i leczeniu – informuje dyrektor Caritas 
diecezji bielsko-żywieckiej ks. Robert 
Kurpios. – Idea świątecznej świecy Ca-
ritas rozpowszechnia się również poza 
granicami naszego kraju. Dzięki ofiar-
ności Polaków, biorących udział w ubie-
głorocznej edycji akcji, udało się odbu-
dować szkołę w syryjskim mieście Alep-
po, zniszczoną na skutek działań wojen-
nych. W tym roku część środków zosta-
nie przeznaczona na pomoc dla dzieci  
z dotkniętej kryzysem humanitarnym 
Wenezueli – dodaje dyrektor Caritas.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
trwa już 26 lat. Co roku, podczas ad-
wentu, świece są rozprowadzane w pa- 
rafiach w całej Polsce. Od blisko 20 
lat akcja ma charakter ekumeniczny, 
obecnie jest prowadzona przez Caritas 
wspólnie z Diakonią Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego, Diakonią Kościo-

ła Ewangelicko-Reformowanego oraz 
Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia 
Eleos. Znakiem akcji jest świeca, któ-
ra zapalana jest na wigilijnych stołach  
w setkach tysięcy domów w Polsce i na 
świecie. 

Akcję można wesperzeć, odbie-
rając świecę Caritas w parafii lub pla-
cówce Caritas; wysyłając sms o treści 
Wigilia pod numer 72052 (koszt 2,46 zł  
z VAT); dokonując płatności online lub 
wypełniając przelew – dane na stronie 
wigilijnedzielo.caritas.pl.                   JacK 

tak! pomagam
Okres przedświąteczny to trady-

cyjny czas dzielenia się z potrzebujący-
mi. Również w tym roku Caritas Polska  
i Caritas Diecezjalne zorganizowały 
akcję Tak! Pomagam – ogólnopolską 
zbiórkę artykułów spożywczych przed 
świętami Bożego Narodzenia.

W Bielsku-Białej zbiórka żywno-
ści odbyła się 6 i 7 grudnia, wzięło w niej 
udział 49 podmiotów – parafie, parafial-
ne zespoły charytatywne, szkolne koła 
Caritas, Duszpasterstwo Osób Głucho-
niemych. Była prowadzona w ponad 60 
sklepach na terenie diecezji, dary zbierał 
500 wolontariuszy w kamizelkach Cari-
tas wraz z opiekunami.

 – Chcemy pozyskać artykuły spo-
żywcze z długim terminem przydatności 
do spożycia oraz łatwe w przechowy-
waniu, takie jak: mąka, cukier, ryż, płat-
ki, olej, słodycze, itp. Paczki świąteczne, 
które są przygotowywane z ofiarowa-
nych rzeczy, trafiają poprzez parafial-
ne zespoły charytatywne, szkolne ko-
ła Caritas i wolontariat indywidulany do 
najbardziej potrzebujących. Produkty 
żywnościowe przeznaczone są również 
na potrzeby placówek charytatywnych  
w diecezji – informuje dyrektor Caritas 
ks. Robert Kurpios.

Caritas pragnie na święta dotrzeć 
z pomocą do jak największej liczby osób 
wykluczonych i żyjących w ubóstwie, 
aby każdy mógł cieszyć się świętami. 
Produkty zebrane podczas zbiórki trafia-
ją do najbiedniejszych dzieci, osób sa-
motnie wychowujących dzieci, bezdom-
nych, chorych, starszych, samotnych  
i niepełnosprawnych.

 – Boże Narodzenie, to szczegól-
ny, bardzo ważny czas, kiedy każdemu 
człowiekowi potrzebna jest bliskość dru-
giego człowieka. Za pomocą prostego 
gestu można pokazać ludziom, którzy 
z różnych życiowych powodów znaleźli 
się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami – 
mówi ks. Robert Kurpios.

W grudniu 2017 r. przed świętami 
Bożego Narodzenia podczas 13. zbiórki 
zebrano 14.277,119 kg żywności i środ-
ków czystości, natomiast podczas 14. 
zbiórki w marcu 2018 r. zebrano ponad 
13.980,865 kg. Podczas 15. zbiórki Tak! 
Pomagam w grudniu 2018 r. zebrano 
17.829,30 kg. Natomiast przed świętami 
wielkanocnymi w 2019 roku (16. zbiórka 
żywności TAK POMAGAM 29-30 marca 
2019 r.) zebrano 14.910,60 kg.

Osoby potrzebujące można wes-
przeć, wysyłając w trakcie zbiórki Tak, 
Pomagam! charytatywny SMS pod nu-
mer 72052 z hasłem PACZKA (koszt 
2,46 z VAT).                                      JacK 

Dawid Jeziorek

ks. Robert Kurpios
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6 grudnia uroczyście rozświetlono 
choinkę na placu Chrobrego. Ze wzglę-
du na tragedię, jaka kilka dni wcześniej 
wydarzyła się w Szczyrku, spotkanie na 
placu miało nieco inny przebieg niż zwy-
kle tego dnia.

– Plan naszego spotkania był bo-
gaty, jednak życie napisało inny scena-
riusz. Postanowiliśmy połączyć się w tej 
chwili zadumy z mieszkańcami Szczyr-
ku. To, że jesteśmy tu razem w trudnych 
chwilach dowodzi, że wbrew przeciw-
nościom potrafimy być razem. Na chwi-
lę rozświetlimy naszą choinkę, po czym 
zostanie wygaszona w geście solidarno-
ści z poszkodowanymi, pełnym blaskiem 
będzie świeciła od niedzieli – powiedział 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski. 

Zespół Kontrasty z Domu Kultury 
w Komorowicach zaśpiewał piosenkę 
Jest taki dzień. Prezydent oraz aktorzy 
Teatru Lalek Banialuka częstowali zgro-
madzone dzieci cukierkami. O swoich 

sposobach świętowania tego wyjątkowego czasu opo-
wiadali przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej w Bielsku-Białej Dorota Wiewióra, wikariusz ge-
neralny diecezji bielsko-żywieckiej ks. kanclerz Marek 
Studenski oraz wikariusz parafii ewangelickiej w Sta-
rym Bielsku ks. Artur Woltman. Na pl. Chrobrego licznie 
zgromadzili się bielszczanie, wśród których byli m.in. 
senator Agnieszka Gorgoń-Komor, radni Rady Miej-
skiej Urszula Szabla i Roman Matyja oraz zastępca 
prezydenta Adam Ruśniak. 

 Tego samego dnia rozpoczęło funkcjonowanie 
lodowisko na pl. Wojska Polskiego, ślizgawkę otworzył 
symbolicznie prezydent J. Klimaszewski.

– To lodowisko jest prezentem dla naszych dzie-
ciaków i wszystkich, którzy lubią jeździć na łyżwach. 
Pierwszy raz w tym miejscu pojawia się taki obiekt, li-
czymy na to, że spotka się on z państwa przychylno-
ścią i będziecie licznie z niego korzystali. Mamy też na-
dzieję, że ta atrakcja znacząco ożywi ten kwartał mia-
sta i ul. 11 Listopada – mówił prezydent. 

Występ dla najmłodszych pod hasłem Mikołaj na 
lodzie dla dzieci przygotował Bielsko-Bialski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Luce Arena. 

Miasto ma piękną iluminację świąteczną. Jej in-
stalowanie rozpoczęło się 25 listopada. Zamontowano 
ok. 600 elementów dekoracyjnych. Tradycyjnie świą-
teczne motywy zostały rozmieszczone wzdłuż głów-
nych ciągów komunikacyjnych, ulic: Warszawskiej, 
Partyzantów, Bystrzańskiej, Piastowskiej, alei gen. 
Władysława Andersa i ronda Hulanka. Nad uliczkami 
najstarszych części miasta zostały rozwieszone łańcu-
chy świetlne z motywami świątecznymi. Powstał roz-
świetlony trakt łączący Rynek z pl. Wojska Polskiego. 
Więcej niż w poprzednich latach będzie odób złotych 
i czerwonych. Ustawione zostały 4 sztuczne choinki – 
na placu Chrobrego, pl. Ratuszowym, Rynku oraz pl. 
Opatrzności Bożej. Naturalne drzewka pojawiły się na 
placu przed katedrą św. Mikołaja, na pl. Wojska Pol-
skiego, na placu Żwirki i Wigury, w rejonie Teatru La-
lek Banialuka oraz przed Domem Kultury Włókniarzy. 
Świetlna iluminacja zamku Sułkowskich tym razem jest  
w kolorze biało-niebieskim. Przestrzenna figura Reksia  
i drzewko świetlne stanęły na placyku z fontanną Rek-
sia, tradycyjnie udekorowano fontannę przed Teatrem 
Polskim, przy ul. Orkana ustawiono drewnianą szopkę 
z iluminacją.                                                                             JacK

świąteczne 
miasto


