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Dzięki rozliczeniu podatku PIT w Bielsku-Białej wspierasz rozwój miasta,  
a przy okazji możesz wygrać jedną z atrakcyjnych nagród. 

W naszym mieście rozpoczęła się rejestracja do loterii promocyjnej Rozlicz PIT w Biel-
sku-Białej. Loteria jest częścią kampanii społecznej prowadzonej przez Urząd Miejski w Biel-
sku-Białej, której głównym celem jest przekonanie mieszkańców do składania deklaracji po-
datkowej PIT właśnie w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień korzystają z infrastruktury komunal-
nej, szkół, przedszkoli, domów kultury, szpitala itp. Dzięki temu część podatku dochodowego 
trafia do budżetu miasta i jest przeznaczana na realizację inwestycji i przedsięwzięć wspiera-
jących rozwój Bielska-Białej. 

Ile pieniędzy z podatku PIT trafia do budżetu miasta, można się dowiedzieć ze specjal-
nej witryny www.budzet.bielsko-biala.pl. Przy pomocy znajdującego się tam kalkulatora moż-
na obliczyć, ile miesięcznie z naszego wynagrodzenia miasto wydaje np. na edukację, kulturę 
czy ochronę środowiska. ciąg dalszy na str. 3

Przygotowywana inwestycja jest kon-
tynuacją przeprowadzonej w roku ubiegłym 
gruntownej modernizacji ul. Stojałowskie-
go – od placu Smolki do skrzyżowania z ul. 
Dmowskiego. Tym razem będzie to rozbudo-

wa skrzyżowania ulic Stojałowskiego, Wy-
zwolenia, Broniewskiego połączona z prze-
budową placu Opatrzności Bożej. 

Miejski Zarząd Dróg informuje, że roz-
poczęcie robót planowane jest na czerwiec 

2018 r., zaś definitywne ich zakończenie na 
IV kwartał tego roku.

 – Przewidywany czas realizacji ca-
łości inwestycji wynosi 4 miesiące, z cze-
go całkowitą przejezdność dla wszystkich 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA  
UL. KS. STANISŁAWA STOJAŁOWSKIEGO
Jednym z większych i bardziej skomplikowanych zadań inwestycyjnych, jakie miasto będzie realizowało w tym roku, 
jest modernizacja układu drogowego w rejonie ulicy Stojałowskiego, niedaleko kościoła Opatrzności Bożej w Białej.

relacji zaplanowano już 
po 3 miesiącach – infor-
muje dyrektor MZD Woj-
ciech Waluś. – Ten czas 
realizacji wymagał będzie 
od wybranego w przetar-
gu wykonawcy bardzo 
sprawnego działania. 
Podyktowane jest to ko-
niecznością uniknięciem 
nałożenia się objazdów 
związanych z rozpoczę-
ciem przebudowy ul. Kra-
kowskiej i Żywieckiej – 
dodaje dyrektor MZD. 

Dla zapewnienia op- 
tymalnego harmonogra-
mu prac – żeby skrócić 
czas utrudnień i ograni-
czeń ruchu – roboty pro-
wadzone będą etapami. 

ciąg dalszy na str. 3

CZY DRON JEST 
SKUTECZNY?
– str. 4

250 NOWYCH 
KOTŁOWNI  
W TYM ROKU
– str. 4

INTELIGENTNE 
ULICE
– str. 6

ORESTEJA?  
W BANIALUCE
– str. 16



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 6/396  16.03.2018

DUPA SA£ATA

KRONIKA

 

4. sesja Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej obecnej kadencji 
odbyła się 15 lutego. W sesji uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Miej-
skiej Jarosław Klimaszewski, wiceprzewodniczący RM Przemysław Dra-
bek, radny Marcin Lisiński, sekretarz miasta Grzegorz Tomaszczyk oraz 
przewodnicząca Rady Seniorów Elżbieta Rosińska. Tematem przewod-
nim sesji była komunikacja publiczna w Bielsku-Białej. Dyrektor Miejskie-
go Zakładu Komunikacyjny w Bielsku-Białej Krzysztof Knapik szczegóło-
wo omówił zasady funkcjonowania MZK. Delegaci wstępnie omówili tak-
że projekt regulaminu konkursu fotograficznego Migawka 2018. Zapoznali 
się również z projektami nowego logo Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-
-Białej. Przewodnicząca Rady Seniorów Elżbieta Rosińska zachęcała do 
współpracy młodych z tą radą.                                                                   JacK 

W ostatnią sobotę karnawału, 10 lutego, bielski Soroptimist Club zor-
ganizował doroczny bal charytatywny. Była to już 27. odsłona tej sympa-
tycznej imprezy, która pozwala zebrać środki na działalność dobroczynną 
prowadzoną przez bielskie soroptymistki.

W tym roku bal nosił tytuł Aleja gwiazd. W restauracji Wirtuozeria ba-
wiły się 123 osoby, które wybrały stroje nawiązujące do tytułu balu, a więc 
eleganckie kreacje wielkich gwiazd aktorskich. Zabawa była jak zwykle 
bardzo udana, zebrane dochody z balu zostaną przekazane na wsparcie 
uczniów dwóch szkół specjalnych: Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17  
i Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego oraz wypłatę stypen-
diów dla uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-
-Białej.                                                                                                            kk

Teatr Lalek Banialuka
zatrudni

Główną Księgową/
Głównego Księgowego

Informacja:
www.banialuka.pl

tel. sekretariat 
33/8221047

MŁODZI OBRADUJĄ 

GWIAZDY NA BALU

ZŁOTE GODY
Pod koniec lutego kolejne pary małżonków odwiedziły bielski Urząd 

Stanu Cywilnego, by świętować jubileusze swych związków w obecności 
prezydenta miasta Jacka Krywulta. Prezydent złożył im gratulacje i życze-
nia dalszych wspólnych lat w dobrym zdrowiu, pod opieką najbliższych 
oraz udekorował zaproszone pary medalami przyznawanymi przez urząd 
Prezydenta RP z okazji 50-lecia trwania małżeństwa. Władze miasta 
fundują małżonkom z długoletnim stażem upominki. W uroczystościach 
uczestniczył też proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. Andrzej Mojżesz-
ko. Wspólne zdjęcia, a potem spotkanie przy kawie i herbacie – zgodnie  
z przyjętym i lubianym przez jubilatów scenariuszem – zakończyły uro-
czystości. 

22 lutego półwiecze swego małżeństwa obchodzili: Jadwiga i Sta-
nisław Białogłowscy, Urszula Leksy-Białek i Tadeusz Białek, Bernadeta 
i Kazimierz Bielowie, Krystyna i Feliks Fabiowie, Helena i Emil Gancar-
czykowie, Agnieszka i Jan Hanzlikowie, Maria i Tadeusz Mrzygłodowie, 
Barbara i Edward Ostruszkowie, Aleksandra i Henryk Wirscy, Weronika 
Sadowska-Wolny i Jan Wolny, Łucja i Czesław Zoniowie. Natomiast trzy 
pary otrzymały dyplomy z okazji 60-lecia pożycia, gdyż medale otrzymały 
10 lat wcześniej. Byli to Józefa i Stanisław Kuflowie, Marianna i Saturnin 
Mierzwowie oraz Monika i Zbigniew Styłowie. 

23 lutego medale odbierali: Barbara i Józef Bartniccy, Anna i Stani-
sław Bielowie, Stanisława i Józef Bułkowie, Elżbieta i Zygmunt Chroba-
kowie, Danuta i Andrzej Czyżowie, Barbara i Bohdan Jonkiszowie, Lilia-
na i Władysław Pawińscy, Halina i Jan Procnerowie, Teresa i Aleksander 
Urbańcowie, Monika i Czesław Zamorscy, Jadwiga i Stanisław Ziębowie, 
Małgorzata i Ryszard Ziębowie, natomiast Krystyna i Czesław Leśni, Hali-
na i Edward Ponikwia, Kazimiera i Tadeusz Ramczewscy świętowali 60-le-
cie zawarcia związku małżeńskiego. Tym razem była też obecna para  
z 70-letnim stażem – państwo Aleksandra i Edward Gawlakowie. Jubila-
tom serdecznie gratulujemy!                                                                          kk

WIELKANOCNA  
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 

Fundacja Aktywności Społecznej 
Złote Łany i Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Złote Łany w partnerstwie ze Śląskim 
Bankiem Żywności organizują w dniach 
16 i 17 marca Wielkanocną Zbiórkę Żyw-
ności. Akcja będzie prowadzona w pię-
ciu bielskich placówkach handlowych – 
Auchan przy ul. Bohaterów Monte Ca-
sino  421, Bi1 w Gemini Park przy ul. 
Leszczyńskiej 20, Biedronka przy ul. Ży-
wieckiej 115, Tesco przy ul. Jutrzenki 12 
i Lewiatan przy ul. Żywieckiej 95 – przez 
wolontariuszy z  kilku bielskich szkół. 

Celem zbiórki jest dotarcie z po-
mocą żywnościową do jak największej 
liczby osób potrzebujących, by zapew-
nić im godne i radosne dni Wielkiej No-
cy. Każdy może pomóc,  wystarczy ku-
pić jeden bądź kilka produktów więcej 
i przekazać je wolontariuszom, którzy 
będą czekać przy specjalnie oznakowa-
nych koszach w okolicach kas.            q

Na kolejne spotkanie z muzyką 
pełną słońca i afrykańskich inspiracji za-
prosił publiczność Bielskiego Centrum 
Kultury Marcin Kydryński ze swoją Sie-
stą w drodze. Młoda wokalistka z Wysp 
Zielonego Przylądka Elida Almeida za-
czarowała swoim śpiewem widzów zgro-
madzonych w BCK 9 marca.                q

ELIDA ALMEIDA
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ROZLICZ PIT W BIELSKU-BIAŁEJ
dokończenie ze str. 1

Każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy do lo-
terii (elektroniczny lub tradycyjny), ma szansę na wy-
losowanie jednej z cennych nagród. Start 15 marca. 
Główną nagrodą w loterii jest samochód osobowy Fiat 
500 ufundowany przez Fiat Chrysler Automobiles. Do 
wygrania są również skutery, rowery, smartfony, roboty 
kuchenne, karnety na pływalnię Aqua oraz vouchery na 
przejazd Koleją Linową Szyndzielnia.

Do udziału w loterii uprawnieni są wszyscy biel-
scy podatnicy podatku PIT (zarówno osoby, które po 
raz pierwszy rozliczą podatek w Bielsku-Białej, jak  
i rozliczające się tu zawsze), którzy złożyli swoje zezna-
nie PIT za 2017 r. w jednym z bielskich urzędów skar-
bowych i w deklaracji podatkowej wskazali adres za-
mieszkania w Bielsku-Białej. Aby rozliczyć się w Biel-
sku-Białej, nie trzeba być tu zameldowanym, wystarczy 
w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać aktualny biel-
ski adres zamieszkania. To kluczowa informacja, któ-
ra jednak wciąż umyka w zawiłościach przepisów po-
datkowych – dla celów podatkowych liczy się adres za-
mieszkania, zameldowanie nie ma znaczenia. Urzędy 
skarbowe same aktualizują miejsce zamieszkania.

Do udziału w loterii można zgłaszać się do 6 maja 
br. poprzez stronę www.loteriabb.pl lub wrzucając for-
mularz zgłoszeniowy do urny loteryjnej zlokalizowanej 
w w Biurze Obsługi Interesanta UM przy pl. Ratuszo-
wym 6, gdzie również dostępny jest regulamin loterii.

Losowanie nagród odbędzie się 1 czerwca 2018 
r. na pl. Ratuszowym przed koncertem zespołu Golec 
uOrkiestra z okazji Dni Bielska-Białej.                         q

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA  
UL. KS. STOJAŁOWSKIEGO
dokończenie ze str. 1

W etapach nazwanych l A i l B przewidziano do 
realizacji zachodnią część ulicy ks. Stojałowskiego 
na odcinku od budynku nr 43 aż do osi skrzyżowania  
z ulicą Władysława Broniewskiego (odcinek ten bę-
dzie całkowicie wyłączony z ruchu), zachodnią część 
ulicy Broniewskiego, wschodnią część ulicy ks. Stoja-
łowskiego (jezdnia południowa), oraz plac Opatrzności 
Bożej (w zakresie parkingów i chodników). Podczas re-
alizacji tych etapów dojazd od strony ulicy Żywieckiej 
do ulic – Głębokiej, Wyzwolenia, Broniewskiego – oraz 
pl. Opatrzności Bożej odbywał się będzie jednokierun-
kowo jezdnią północną. Ruch na pl. Opatrzności Bożej 
prowadzony będzie tak, jak w chwili obecnej – dwukie-
runkowo z wyjazdem w kierunku ulicy Kierowej. Reali-
zacja etapu l A ma potrwać 6 tygodni od wyłączenia 
odcinka ul. Stojałowskiego z ruchu tj. od czerwca, zaś 
etapu l B – 4 miesiące z zastrzeżeniem, że roboty na 
jezdni zostaną wykonane w terminie do dwóch miesię-
cy od wyłączenia odcinka z ruchu.

W drugim etapie przewidziano do realizacji stro-
nę wschodnią przebudowywanego skrzyżowania,  
a także kontynuację prac w zakresie etapu l B. Prace 
z etapu l A w jezdni będą zakończone, co umożliwi po-
jazdom osobowym jednokierunkowy przejazd w stronę 
ulicy Wzgórze. Dojazd od ul. Żywieckiej do ulic Głębo-
kiej, Wyzwolenia, Broniewskiego oraz pl. Opatrzności 
Bożej odbywał się będzie jednokierunkowo jezdnią pół-

nocną. Ruch na pl. Opatrzności Bożej nadal odbywał 
się będzie dwukierunkowo z wyjazdem w kierunku ul. 
Kierowej.  

W trzecim etapie prac przewidziano do realiza-
cji roboty na ulicach – Głębokiej, Szkolnej, Wyzwole-
nia, wschodniej części ul. Stojałowskiego (jezdnia pół-
nocna), wschodniej części ul. Broniewskiego, na pl. 
Opatrzności Bożej. Na tym etapie jednokierunkowy 
przejazd w stronę ul. Wzgórze będzie możliwy dla po-
jazdów osobowych od strony ul. Żywieckiej jezdnia po-
łudniową. Dojazd do ul. Broniewskiego oraz pl. Opatrz-
ności Bożej odbywać się będzie tak, jak w drugim eta-
pie. Dojazd do ulicy Głębokiej oraz Wyzwolenia będzie 
możliwy jedynie dla dostawców zlokalizowanych przy 
tych ulicach punktów handlowo-usługowych jednokie-
runkowo ulicą Głęboką – w kierunku odwrotnym do 
obecnego. Prace w okolicy rozwidlenia ulic Głębokiej, 
Szkolnej i Wyzwolenia, a także na pl. Opatrzności Bo-
żej – ze względu na potrzebę utrzymania dojazdu – od-
bywać się będą przy utrzymaniu podstawowych relacji 
dla pojazdów przejeżdżających przez to skrzyżowanie. 

 – Zakończenie prac nawierzchniowych – dla wy-
konania warstwy ścieralnej – będzie wiązało się z 1-2 
dniowym całkowitym zamknięciem przebudowywanych 
ulic. W związku z tym, że wyłączenie tych ulic z ruchu 
spowoduje duże utrudnienia, prace planowane są do 
przeprowadzenia poza godzinami szczytu – ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dni wolnych od pracy – zapew-
nia dyr. MZD W. Waluś. 

Dla wszystkich etapów, ruch pojazdów komuni-

Uchwała budżetowa to najważniejszy dokument fi-
nansowy samorządu. Stanowi ona podstawę jego go-
spodarki finansowej, zapisany jest w niej plan docho-
dów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dany 
rok kalendarzowy. Z uwagi na jej skomplikowaną formę 
i obszerność, uchwała budżetowa jest trudna do analizy 
dla mieszkańca nie zajmującego się na co dzień spra-
wami samorządowymi. Dlatego też Urząd Miejski w Biel-
sku-Białej uruchomił stronę internetową, której celem jest 
przybliżenie mieszkańcom miasta informacji o lokalnym 
budżecie. Pod adresem www.budzet.bielsko-biala.pl od 
teraz można zapoznać się z informacjami na temat do-
chodów i wydatków Bielska-Białej na rok 2018 oraz po-
równać, jak kształtował się budżet miasta na przestrze-

BUDŻET MIASTA NA STRONIE WWW.BUDZET.BIELSKO-BIALA.PL

ni lat ubiegłych. Są tu m.in. informacje do-
tyczące wydatków, jakie w danym roku mia-
sto poniosło na realizację zadań inwestycyj-
nych, czy informacje o wysokości jego za-
dłużenia.

Na stronie są także szczegółowe dane 
o dochodach i wydatkach na rok bieżący. In-
formacje te zostały przedstawione w podzia-
le na kategorie, co pozwala zobaczyć, z ja- 
kich źródeł miasto czerpie największe do-
chody, dowiedzieć się, jakie wydatki pochła-
niają najwięcej pieniędzy z miejskiej kasy.

Efekty wydatków inwestycyjnych uka-
zane zostały w zakładce poświęconej miej-
skim inwestycjom. Zostały tam pokazane 
wybrane inwestycje miejskie, których reali-

zacja została zakończona w ubiegłym roku. Cieka-
wostką jest znajdujący się w zakładce Moje podat-
ki kalkulator, dzięki któremu każdy mieszkaniec mo-
że sprawdzić, jaka część pieniędzy z jego podatku  
w skali miesiąca zasila miejską kasę i jak pieniądze te 
dzielone są pomiędzy poszczególne kategorie zadań 
realizowanych przez władze lokalne. 

Strona będzie co roku aktualizowana, a mijają-
ce lata dodawane do archiwum. Inicjatywa ta, obok 
loterii promocyjnej Rozlicz PIT w Bielsku-Białej jest 
częścią kampanii społecznej, której celem jest za-
chęcenie mieszkańców do rozliczania podatków  
w Bielsku-Białej i podniesienie świadomości o ich 
znaczeniu dla funkcjonowania miasta.                       q

kacji zbiorowej w obrębie prowadzonych prac będzie 
niemożliwy, w związku z czym przystanki autobusowe 
Wyzwolenia Szkolna i Stojałowskiego Pawilon zostaną 
przeniesione w inne miejsca. Zmiany zostaną zamiesz-
czonej na stronie internetowej MZK. 

Jacek Kachel

Przy pisaniu artykułu skorzystano z materiałów MZD. 

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

Obok już realizowanej 
rozbudowy ulicy Mię-
dzyrzeckiej oraz przygotowywanej modernizacji 
ulic Krakowskiej i Żywieckiej inwestycja w ulicy ks. 
Stojałowskiego jest jedną z najbardziej istotnych  
w naszym planie przedsięwzięć na 2018 r. W ub.r. 
przeprowadziliśmy skomplikowaną logistycz-
nie modernizację na odcinku od pl. Smolki do ul. 
Dmowskiego. Ta ulica na przebudowywanym od-
cinku jest tak naprawdę 50-segmentowym mo-
stem, kryjącym płynący pod drogą potok Niwka. 
Niedługo przystąpimy do unowocześnienia kolej-
nego odcinka wraz z przebudową skrzyżowania, 
które po zakończeniu inwestycji stanie się wygod-
nym rondem rozładowującym ruch.  q
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RADA MIEJSKA

O SZPITALU
Program naprawczy Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana 
Pawła II zatwierdziła Rada Miejska Bielska-
Białej podczas sesji 27 lutego.

– Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, je-
żeli w rocznym sprawozdaniu samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej wystąpi strata, szpital 
jest zobowiązany do sporządzenia programu napraw-
czego i przekazania go podmiotowi prowadzącemu do 
zatwierdzenia. Szpital wywiązał się z tego obowiązku. 
Program został uaktualniony ze względu na wprowa-
dzane zmiany systemowe – powiedziała zastępca na-
czelnika Wydziału Polityki Społecznej UM Barbara Ga-
jewska.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Drabek stwierdził, że nie może się zgodzić z zapisem 
na temat niepełnego zakresu funkcjonowania izby przy-
jęć w szpitalu. Odpowiedzi udzielił mu prezydent miasta 
Jacek Krywult, podkreślając, że nie jest to problem tyl-
ko naszego szpitala, zaś jego rozwiązanie leży po stro-
nie ministra zdrowia – musi być załatwiony na szczeblu 
centralnym. Konieczne jest ujednolicenie przepisów, 
gdyż z jednej strony utworzono Szpitalne Oddziały Ra-
tunkowe, gdzie powinni trafiać pacjenci w nagłych wy-
padkach, z drugiej strony nadal obowiązuje zasada, że 
pogotowie ratunkowe ma wozić pacjentów do najbliż-
szego szpitala, pacjent ma też prawo wyboru, gdzie bę-
dzie leczony.

– Trzeba zdefiniować te sprawy, bo rodzą wiele 
nieporozumień, nie tylko w naszym mieście. Izba przy-
jęć miejskiego szpitala nie może działać w pełnym za-
kresie, w pełnym zakresie może działać jedynie utwo-
rzony Szpitalny Oddział Ratunkowy. Nie można izby 

przyjęć utożsamiać z SOR-em, bo na jej utrzymanie 
są przeznaczane o wiele mniejsze środki. Szpital Woje-
wódzki na SOR otrzymuje ok. 28 tys. zł dziennie, nasze 
dwie izby przyjęć w szpitalu miejskim mają dziennie 5 
tys. zł. W izbach tych nie ma stałej obsady lekarzy, bo 
nie chcą pracować za niższe stawki niż w SOR. Na to 
się nakłada problem ostrych dyżurów. Kryzys się po-
głębia, a w niektórych szpitalach w kraju są zamyka-
ne oddziały. Nowy minister zdrowia zapowiedział nowe 
rozwiązanie, na które czekamy, bo nie możemy dopu-
ścić do dalszej finansowej degradacji naszego szpitala 
– powiedział Jacek Krywult.

Na razie obie izby przyjęć Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego funkcjonują, lekarze w 
razie potrzeby przychodzą z oddziałów. 

Tego dnia Rada Miejska, podejmując stosowną 
uchwałę, udzieliła też kolejnej dotacji BCO, tym razem 
w wysokości 100 tys. zł, przeznaczonej na zakup apa-
ratu usg.                                                                          kk

Jakość powietrza nad miastem budzi zro-
zumiały niepokój, bo to kolejna zima, w lutym 
ostra, podczas której mamy w Bielsku-Białej 
zanieczyszczenia przekraczające normy i źle 
wpływające na nasze zdrowie. W dużej mierze 
powietrze zanieczyszczają mieszkańcy, którzy 
– ogrzewając domy – spalają w domowych ko-
tłowniach to, czym palić nie wolno, np. odpady 
komunalne. Jak jednak wykryć i ukarać tych, 
którzy owe praktyki stosują mimo zakazów, 
apeli i działań edukacyjnych? 

Najczęściej straże miejskie, które są 
uprawnione i przygotowane do przeprowadza-
nia kontroli w domowych kotłowniach, otrzy-
mują powiadomienia od mieszkańców podej-
rzewających, że ich sąsiedzi spalają śmie-
ci lub inne niewłaściwe materiały. Kontrole są 
prowadzone systematyczne, ale to nie wystar-
cza. Już w 2016 r. zrobiło się głośno o pomy-
śle zastosowania dronów, które miałyby, prze-
latując nad daną okolicą, sygnalizować miejsca 
ponadnormatywnego występowania w dymach 
substancji szkodliwych. Główny Instytut Gór-
nictwa w Katowicach testował w Bytomiu taką 
mobilną platformę monitoringu wybranych pa-
rametrów tzw. niskiej emisji przy pomocy dro-
na. Wyniki testów nie były zadowalające, więc 
Bytom urządzenia nie zakupił. W tym roku In-
stytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Gliwi-
cach wraz z Flytronic sp. z o.o. prowadził testy 
drona wyposażonego w analizatory wybranych 
substancji, mogące świadczyć o łamaniu prze-
pisów antysmogowych w Katowicach. Decyzji 
o zakupie sprzętu nie podjęto. 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej nawiązał kontakt  
z Urzędem Miejskim w Toruniu, które to miasto 
zdecydowało się na zakup drona i może z wła-
snego doświadczenia powiedzieć, na ile jest 
on skuteczny. 

Naczelnik wydziału II Dzielnicowych Stra-
ży Miejskich w Toruniu podkreślił, że prasowe 
doniesienia na ten temat nie są precyzyjne. 
Poinformował, że czujniki drona analizują pięć 
substancji, które podczas spalania występu-
ją w podwyższonych ilościach. Dron nie mo-
że jednak nadlecieć bezpośrednio nad komin  
z powodu zbyt wysokiej temperatury, więc 
analizuje zanieczyszczenia w strumieniu roz-
proszonym, a to uniemożliwia określenie pa-
rametrów granicznych, które mogą świadczyć 
o spalaniu niedozwolonego paliwa. W dodatku 
odczyty z analizatora nie mogą być dowodem 
w sprawie o ukaranie za spalanie odpadów. 
Dron nie może latać w każdych warunkach, na 
przykład gdy mocno wieje albo pada. Bateria 
wystarcza tylko na 20 minut lotu, potem trzeba 
ją ładować 3-4 godziny. 

Wskazane ograniczenia spowodowały, 
że wykorzystanie drona w celu ułatwienia kon-
troli nie sprawdziło się. Ze względu na prze-
świadczenie mieszkańców, że dron może ła-
two wykryć spalanie niedozwolonych materia-
łów, można mówić o działaniu prewencyjnym – 
napisał naczelnik. 

Tymczasem całkowity koszt zastosowa-
nia drona Toruń wyliczył na 250 tys. zł. Samo 
urządzenie kosztuje wprawdzie 30 tys. zł, ale 
czujniki już 100 tys. zł, szkolenie operatorów – 
2 tys. zł, ich egzaminy – 250 zł od osoby, bate-
rie – 4 tys. zł za sztukę; do tego potrzebny jest 
specjalny samochód i sprzęt informatyczny. 

– Koszty są wysokie, a korzyści zbyt ni-
kłe. Zdobyte informacje nie skłaniają nas do 
podjęcia decyzji o zakupie drona – mówił pod-
czas ostatniej sesji Rady Miejskiej Bielska-Bia-
łej prezydent miasta Jacek Krywult, odpowia-
dając radnemu Maurycemu Rodakowi, który 
złożył interpelację w sprawie zakupu drona na 
poprzedniej sesji RM.                                     kk

CZY DRON JEST SKUTECZNY? 250 NOWYCH KOTŁOWNI W TYM ROKU
Miasto kontynuuje program wymiany przestarzałych domowych 

kotłowni. W roku 2018 chce pomóc mieszkańcom w modernizacji kolej-
nych 250 kotłowni, co przełoży się na poprawę jakości powietrza. 

Podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 27 lutego podjęte zo-
stały trzy uchwały w sprawie Kompleksowego programu ochrony powie-
trza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery Bielska-Białej z budynków mieszkalnych, realizowanego  
z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsza odnosiła się jeszcze do programu 
na 2017 rok. W uchwale podjętej w 2016 r. w sprawie pożyczki określo-
no jej kwotę w wysokości 1.050 tys. zł. Z powodu niższych wycen nie-
których modernizacji kotłowni w odniesieniu do pierwotnie zakładanego 
poziomu wielkość środków wydatkowanych na dotacje została nieznacz-
nie zmniejszona – do kwoty 1.036,6 tys. zł, co znalazło się w aneksie do 
umowy pożyczkowej. Teraz RM zmieniła kwotę w swojej uchwale. 

Kolejna uchwała dotyczyła zasad przyjętych na ten rok. Miasto 
chce zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.250 tys. zł na modernizację 
następnych 250 kotłowni i otrzymać na ten cel 500 tys. zł dotacji. Środ-
ki własne uzupełniające pożyczkę i dotację (10 proc.) zostaną zwrócone 
przez WFOŚiGW po rozliczeniu programu pod koniec 2018 r.

Poziom dofinansowania pojedynczej inwestycji będzie taki sam, 
jak w 2017 r. W przypadku likwidacji starych kotłów na paliwo stałe na 
pojedynczą maksymalną kwotę dotacji dla mieszkańców złożą się dwa 
składniki finansowania uzyskane na ten cel z WFOŚiGW w Katowicach 
tj. pożyczka do 5.000 zł oraz dotacja – maksymalnie 2.000 zł. Wielkość 
pojedynczej dotacji to 70 proc. wartości kosztorysowej nowej instalacji, 
ale nie więcej niż 7.000 zł.

Jako nowe źródła ciepła do programu dopuszczane są, obok źró-
deł gazowych i elektrycznych, także kotły na paliwo stałe, muszą one 
jednak spełniać minimum standard emisyjny zgodny z piątą, najwyższą 
klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń. 

Przyjęta przez Radę Miejską uchwała oraz kolejna, określająca 
wysokość pożyczki i dotacji, pozwala na złożenie wniosku w WFOŚiGW 
w Katowicach. Miasto realizuje Kompleksowy program ochrony powie-
trza z udziałem środków z WFOSiGW od roku 2007. Do roku 2017 udało 
się zmodernizować 1.460 kotłowni i zamontować 50 instalacji solarnych. 
W ostatnich latach 70 proc. osób korzystających z programu wybiera 
kotły gazowe.

Lista potencjalnie zainteresowanych liczy około 1000 osób, ale  
w danym roku nie wszystkie one są gotowe, by przystąpić do wymiany 
sposobu ogrzewania swego domu.                                                         kk
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PRZEDSZKOLE BEZ OPŁATY  
DLA BIELSZCZAN

Rada Miejska na lutowej sesji podjęła 
uchwałę, dzięki której od 1 kwietnia w przedszko-
lach prowadzonych przez miasto opłata za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego nie będzie 
obowiązywać dzieci, których przynajmniej jeden  
z rodziców lub opiekunów prawnych złożył ze-
znanie podatkowe PIT w urzędzie skarbowym  
w Bielsku-Białej i podał w nim adres zamieszka-
nia na terenie Bielska-Białej, oraz uczniów nie-
pełnosprawnych posiadających orzeczenie kwa-
lifikujące do kształcenia specjalnego.

Rodzic zamierzający ubiegać się o zwol-
nienie z opłat będzie musiał przedstawić – w for-
mie oświadczenia – dane niezbędne do ustale-
nia uprawnienia do tego zwolnienia. Pozosta-
łych rodziców nadal obowiązuje opłata ustalona  
w wysokości 1 zł za godzinę ponad bezpłatny 
pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu. 

Radni podjęli tę uchwałę – przygotowaną  
z inicjatywy prezydenta Bielska-Białej Jacka 
Krywulta i przewodniczącego RM Jarosława 
Klimaszewskiego – jednogłośnie. Nie było też 
uwag podczas konsultacji społecznych ani ne-
gatywnych opinii związków zawodowych.        kk

RM UCHWALIŁA
27 lutego odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej, 

w czasie której podjęte zostały uchwały w sprawie: 
sprawozdania prezydenta miasta Bielska-Białej z 15 

stycznia 2018 r. w sprawie z realizacji uchwały 
Rady Miejskiej nr XXI/572/2008 z 22 lutego 2008 
r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywa-
nia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nie-
oznaczony w IV kwartale 2017 r.; 

sprawozdania prezydenta Bielska-Białej z 30 stycznia 
2018 r. z działalności prezydenta miasta w czwar-
tymkwartale 2017 r. według stanu na dzień 31 
grudnia 2017 r.; 

sprawozdania prezydenta Bielska-Białej z wysoko-
ści średnich wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego; 

sprawozdania prezydenta Bielska-Białej z 7 lutego 
2018 r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej z II półrocza 2017 r. (według stanu na 
dzień 31 grudnia 2017 r.); 

informacji prezydenta Bielska-Białej o zgłoszonych  
w 2017 r. roszczeniach w trybie art. 36 ust. 1-3 
i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty 
odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieru-
chomości w związku z uchwaleniem planu miej-
scowego lub jego zmianą) oraz wydanych decy-
zjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (nalicze-
nie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści w związku z uchwaleniem planu miejscowego 
lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.); 

zmian budżetu miasta i zmian w budżecie Bielska-Bia-
łej na 2018 rok; 

zmiany uchwały nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 19 grudnia 2017 r. – Wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Bielska-Białej; 

ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego uczniów objętych wychowaniem przed-
szkolnym do końca roku szkolnego w roku kalen-
darzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzo-
nych przez gminę Bielsko-Biała przedszkolach; 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepu-
blicznych przedszkoli, szkół i placówek oświato-
wych prowadzonych na terenie Bielska-Białej 
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż mia-
sto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu przepro-
wadzania kontroli prawidłowości pobrania i wy-
korzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta 
Bielska-Białej; 

udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum On-
kologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej – samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem 
na zakup aparatu USG; 

zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Ja-
na Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej; 

 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nada-
nia statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Biel-
sku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Bia-
łej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miej-
skiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi 
Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-
-Białej, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej; 

 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozu-
mienia nr ON.II.031.43.2015 zawartego 11 marca 
2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie 
realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Południowego Województwa Śląskie-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

 zmiany uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. 
Kompleksowy program ochrony powietrza atmos-
ferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2017; 

 zadania pn. Kompleksowy program ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Bia-
łej z budynków mieszkalnych w roku 2018 oraz  
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzie-
lenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do 
sektora finansów publicznych, sposobu jej rozli-
czania oraz sposobu kontroli wykonania zlecone-
go zadania;  

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
realizację zadania pn. Kompleksowy program 
ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych  
w roku 2018; 

uchylenia uchwał Rady Miejskiej nr XXX/735/2013 i nr 
XXX/736/2013 z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 
sprzedaży lokali mieszkalnych nr 8 i nr 9 w budyn-
ku przy ul. Piastowskiej 16 oraz nr XXIX/721/2013 
z 26 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży pomiesz-
czenia gospodarczego nr 2a w budynku przy 
ul. Bohaterów Warszawy 3 – wraz z udziałem  
w częściach wspólnych budynków i urządzeń oraz  
w prawie własności gruntu w drodze przetargu;

zmiany uchwały nr X/160/2015 RM z 25 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytko-
wanie wieczyste nieruchomości gminnej przy uli-
cy Wyspiańskiego 8A na rzecz użytkowników wie-
czystych nieruchomości ozn. jako działka 1276; 

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nie-
ruchomości gminnej o pow. 661 m2, położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Laskowej; 

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieru-
chomości gminnej o pow. 578 m² przy ul. Wypo-
czynkowej. 

zamiany gminnego lokalu mieszkalnego nr 3 w bu-
dynku przy ul. Bohaterów Warszawy 11 na lokal 
mieszkalny nr 1A, w budynku przy ul. Piwowar-
skiej 3 stanowiący własność osoby fizycznej; 

wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na ra-
ty niespłaconej części ceny sprzedaży udziału 1/4 
części nieruchomości gminnej przy ul. Nad Poto-

kiem 127, na rzecz współwłaścicielki nieruchomo-
ści, innej stopy procentowej; 

zmiany uchwał RM nr XXVI/671/2013 z 29 stycznia 
2013 r. oraz nr XXVIII/546/2017 z 25 kwietnia 
2017 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości gminnych położonych przy 
ulicy Wita Stwosza 22 i Wita Swosza 27 na rzecz 
współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej; 

wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na ra-
ty niespłaconej części ceny sprzedaży nierucho-
mości gminnej przy ul. Młyńskiej 4, innej stopy 
procentowej; 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 
w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 16. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu poło-
żonego w rejonie ul. Biwakowej; 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru obejmującego teren położony pomiędzy uli-
cami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy  
w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwar-
dońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej; 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obej-
mującego tereny północnego stoku góry Łysej po-
łożone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulica-
mi Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku 
Krajobrazowego Beskidu Małego.          oprac. kk

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 20 mar-
ca, początek o godz. 10.00
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INTELIGENTNE ULICE 
Dla poprawy warunków ruchu drogowego w Bielsku-Białej – ze 

szczególnym naciskiem na transport publiczny – Miejski Zarząd Dróg 
realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą Rozwój zrównoważonego 
transportu miejskiego w Bielsku-Białej, wdrażając nowoczesny Inteli-
gentny System Transportu – ITS. Dzięki temu systemowi będzie moż-
na priorytetowo kierować ruchem miejskich autobusów.

System ITS połączy sygnalizację świetlną na przejściach i skrzy-
żowaniach oraz autobusy komunikacji miejskiej, które zostaną wy-
posażone w specjalne urządzenia. Zostanie nim objętych 128 auto-
busów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. 40 kamer monitoringu 
pojawi się na skrzyżowaniach i na 22 przystankach autobusowych. 
Bieżąca obserwacja ruchu ma zwiększyć płynność i bezpieczeństwo 
ruchu na skrzyżowaniach i przystankach oraz przepustowości dróg 
miejskich, a jednocześnie wpłynąć na skrócenie czasu przejazdu 
autobusów przez główne arterie miasta i w efekcie zwiększyć liczbę 
osób korzystających z transportu publicznego.

Systemem ITS zostanie objętych 18 lokalizacji – kluczowych 12 
skrzyżowań i sześć przejść dla pieszych w ciągu ulic od skrzyżowa-
nia alei gen. Władysława Andersa z ul. Partyzantów do skrzyżowania 
ul. Warszawskiej z ul. Sarni Stok oraz w ciągu ulic od skrzyżowania ul. 
Wzgórze z ul. 3 Maja do skrzyżowania ulic Lwowskiej i Krakowskiej.

Wartość tego projektu wynosi 11.670.240 zł brutto, z czego 85 
proc. to dofinansowanie z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Realizacja zadania powinna zakończyć się w sierp-
niu br. 

 – Wprowadzenie ITS spowoduje skrócenie czasu przejazdów 
autobusów komunikacji miejskiej oraz ich postoju na czerwonym świe-
tle. Stworzy również możliwość szybkiej reakcji operatorów i dyspo-
zytorów w przypadku sytuacji awaryjnej. Pasażerowie zyskają także 
dynamiczną informację o miejskiej komunikacji nie tylko na wyświetla-
czach w autobusach, ale i na przystankach autobusowych – informuje 
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś, 
która to instytucja realizuje to zadanie. 

W ramach ITS stworzone zostaną – podstawowy system zarzą-
dzania ruchem dla wymienionych ciągów komunikacyjnych i skrzyżo-
wań, system sterowania ruchem; liniowa optymalizacja sygnalizacji 
świetlnych, priorytety dla transportu publicznego, system zarządzania 
transportem publicznym z dynamiczną informacją pasażerską w posta-
ci portalu internetowego i aplikacji mobilnej oraz system nadzoru 128 
autobusów. Powstanie centrum zarządzania ruchem, które będzie się 
zajmowało koordynacją ruchu w sytuacji kryzysowej. Na specjalnym 
portalu internetowym będzie można sprawdzić informacje o ruchu dro-
gowym, aktualny czas przejazdu przez miasto i uzyskać podgląd obra-
zu z kamer.                                                                                                 JacK 

STRAŻ DOBRA NA MROZY 
Mrozy, jakie zafundowała nam natura na 

przełomie lutego i marca, sprawiły, że zatęskni-
liśmy już za wiosną. Szczególnie do cieplejszych 
dni wzdychali kierowcy, którzy parkują swoje sa-
mochody poza garażami. Każdy ich 
dzień zaczynał się od pytania: zapali 
czy nie zapali? Na szczęście właści-
ciele samochodów, którym nie po-
wiódł się poranny rozruch auta, mo-
gli liczyć w tym roku na pomoc funk-
cjonariuszy Straży Miejskiej. 

Straż Miejska jest wyposażo-
na w specjalne urządzenie rozru-
chowe pomagające w odpaleniu sil-
ników pojazdów, które ze względu 
na niskie temperatury odmówiły po-
słuszeństwa. Do tej pory z pomocy 
strażników w tym zakresie skorzy-
stało już ponad 140 kierowców.

Osobom, które nie wiedzą, jak można 
uzyskać taką pomoc, przypominamy, że wy-
starczy zadzwonić pod bezpłatny numer tele-
fonu Straży Miejskiej 986 i podać dyżurnemu 
swoją lokalizację. Ten skieruje patrol we wska-
zane miejsce.                                                             JacK 

NOWE PLANY
Podczas lutowej sesji Rada Miejska pod-

jęła trzy uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla niewielkich obsza-
rów w kilku punktach miasta. Wszystkie projekty 
Prezydent Miasta przygotował na wnioski zain-
teresowanych mieszkańców. 

Pierwszy plan obejmuje ok. 50 arów tere-
nu położonego w rejonie ul. Biwakowej wzdłuż 
rzeki Wapienica, gdzie obowiązuje wcześniej 
już uchwalony plan. Nowy plan ma umożliwić 
dojazd do istniejących budynków i budowę do-
mu w miejscu, które jest przeznaczone teraz na 
usługi turystyczne. Drugi plan dotyczy obszaru 
obejmującego 1,5 ha pomiędzy ulicami – Kar-
packą, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie 
ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską  
i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej.

Celem opracowania jest zmiana obowią-
zującego planu miejscowego, polegająca na 
wykreśleniu paragrafu: budowa jednego budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stoją-
cego na działce budowlanej i umożliwiająca re-
alizację w obszarze objętym zmianą planu kil-
ku budynków mieszkalnych jednorodzinnych  
w obrębie działki budowlanej. Objęcie propono-
wanego terenu zmianą planu miejscowego za-
gospodarowania przestrzennego wynika z roz-
patrzenia wniosku o zmianę planu. Przygoto-
wanie projektu uchwały zostało poprzedzone 
sporządzeniem analiz: zasadności przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany planu miejscowego 
i zgodności przewidywanych rozwiązań z usta-
leniami Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 
– czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Trzecia zmiana fragmentu obowiązują-
cego już miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dotyczy północnego stoku 
góry Łysej pomiędzy drogą ekspresową S-69 
(obecnie S-1), ulicami Górską, Wczasową, Pro-
stą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beski-
du Małego. Zamiar zmiany planu wynika z wnio-
sku właściciela budynku przy ulicy Dolinowej 
10 oraz ze stanowiska Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Katowicach, zgodnie z 
którym zlokalizowany w granicach zmienianego 
planu i objęty ochroną jako obiekt o wartościach 
zabytkowych, budynek przy ulicy Dolinowej 10, 
kwalifikuje się do wykreślenia z wojewódzkiej –  
a tym samym z gminnej – ewidencji zabytków. 
Uchwałą w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu objęto również cztery inne 
budynki położone przy ulicy Górskiej 120 i 144 
oraz ulicy Małej Straconki 29 i 33, które zostały 
wykreślone z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planów są początkiem procedury planistycznej. 
Uchwały te, jak wiele innych dotyczących pla-
nów zagospodarowania, wzbudziły wątpliwości. 
Do pierwszej uchwały uwagę zgłosił radny Ro-
man Matyja, proponując, aby nie zmieniać pla-
nu na wniosek jednej osoby, a zrobić analizę ca-
łego terenu wzdłuż potoku Wapienica i pogo-
dzić interesy mieszkańców z interesami gminy 
w zakresie ochrony terenów zielonych.

Zastępca prezydenta miasta Przemy-
sław Kamiński zapewnił, że ta równowaga  
w tym przypadku zostanie zachowana, a gmina 
wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców. 
W głosowaniu 16 radnych było za przyjęciem 
uchwały, dwa głosy były przeciwko i dwa głosy 
wstrzymujące się.

Do drugiej uchwały uwagę również sfor-
mułował Roman Matyja, wyrażając obawę, że 
teren, na którym może teraz stać jeden dom, 
a po zmianie będzie mogło stanąć kilka, może 
przejąć deweloper. W głosowanie padlo 12 gło-
sów za i 9 przeciw.                                            kk
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23 lutego w Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej rozpoczął się kolejny zjazd Forum Uczelni Tech-
nicznych, zrzeszającego studentów uczelni technicz-
nych z całej Polski. Wydarzenie ma charakter cyklicz-

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcą-
cych zawał 23 lutego umowę patronacką z Akademią Tech-
niczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W ramach umo-
wy podpisanej w obecności dyrektora miejskiego Zarządu 
Oświaty Jana Solicha Wydział Budowy Maszyn i Informaty-
ki ATH objął patronatem naukowym trzy kierunki kształce-
nia – technik pojazdów samochodowych, technik mechanik  
i technik spedytor.

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki będzie sprawo-
wał opiekę naukowo-dydaktyczną nad kierunkami poprzez 
podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych. Będą to: 
cykliczny udział uczniów Zespołu Szkół Samochodowych 
i Ogólnokształcących w zajęciach laboratoryjnych i wykła-
dach na terenie uczelni, udział w konferencjach i konkur-
sach organizowanych przez uczelnię, wspólna organiza-
cja wycieczek naukowo-dydaktycznych dla uczniów szkoły, 
popularyzowanie i uatrakcyjnianie nauczania przedmiotów 
ścisłych i technicznych poprzez wspólne organizowanie za-
jęć dydaktycznych, wspomaganie działalności badawczej  
i poznawczej uczniów szkoły, konsultowanie projektów ba-
dawczych, wskazywanie źródeł naukowych, recenzowanie 
prac konkursowych uczniów, udostępnianie laboratoriów 
uczelni, promocja uczelni.

 – Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Samocho-
dowych i Ogólnokształcących a Akademię Techniczno-Hu-
manistyczną z pewnością przyniesie obustronne korzyści 
dla każdej ze stron. Podjęcie tej współpracy ma się przy-
czynić do podniesienia jakości kształcenia zawodowego 
oraz umożliwić uczniom dostęp do nowoczesnego wypo-
sażenia laboratoryjno-badawczego, a tym samym lepiej 
przygotować ich do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie  
i kontynuacji nauki na studiach wyższych – mówi dyrektor 
ZSSiO Janusz. Berek. 

Podczas zawierania umowy Zespół Szkół Samocho-
dowych i Ogólnokształcących reprezentował dyrektor Ja-
nusz Berek i wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego  
i praktyk zawodowych Andrzej Stokłosa, zaś Akademię 

PATRONAT NAUKOWY DLA SAMOCHODÓWKI

Techniczno-Humanistyczną – rektor prof. dr hab. Jarosław 
Janicki, prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr 
hab. Czesław Ślusarczyk, prodziekan ds. Studenckich Wy-
działu Budowy Maszyn i Informatyki dr inż. Dariusz Więcek, 
koordynator realizacji umowy patronackiej ze strony uczelni 
dr inż. Dariusz Pietras.

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, 
oprócz uzyskanego patronatu naukowego dla kierunków 
kształcenia w technikum, posiada również patronat od strony 
przemysłu, realizowany we współpracy z Fiat Chrysler Au-
tomobiles – największym producentem samochodów w Pol-
sce. Szkoła prowadzi także współpracę z wieloma innymi 
przedsiębiorstwami i realizuje sporo ciekawych innowacji pe-
dagogicznych, np. obsługa celna na kierunku technik spedy-
tor. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w praktykach 
zawodowych na terenie kraju, jak również za granicą, a tak-
że bezpłatnego odbycia kursu prawa jazdy. Więcej informacji 
na temat działalności szkoły można znaleźć na szkolnej stro-
nie internetowej www.zssio.pl.                                   oprac. kk

FORUM UCZELNI  
TECHNICZNYCH W ATH

ny, przedstawiciele samorządów studenckich spotyka-
ją się, aby wspólnie dzielić się doświadczeniem, szkolić  
i integrować. Podczas sesji podejmowane są ważne 
zagadnienia związane z problemami studentów. Biel-
ska uczelnia gościła przedstawicieli 26 Samorządów 
Studenckich w ramach Forum Uczelni Technicznych, 
czyli komisji branżowej Parlamentu Studentów RP. 

Spotkanie, które odbywało się w dniach 23-25 lu-
tego było doskonałą okazją, aby zaprezentować nasze 
miasto, przedstawić jego najważniejsze atuty, a także 
bogatą ofertę dla studentów.

 – W Bielsku-Białej stopa bezrobocia jest jedną 
z najniższych w Polsce – w grudniu 2017 roku wyno-
siła 2,3 proc, a wysoka jakość życia uplasowała nas  
w czołówce rankingu najlepszych polskich miast Euro-
polis – mówił obecny na spotkaniu zastępca prezydenta 
Bielska-Białej Przemysław Kamiński. – Wszystkich stu-
dentów zapraszam na stronę www.karierawgorach.pl, 
gdzie możecie znaleźć aktualne oferty pracy w stolicy 
Podbeskidzia. Pamiętajcie, że Bielsko-Biała to idealne 
miejsce do życia dla inżynierów. Mierzcie wysoko i rób-
cie karierę w górach – dodał P. Kamiński.                    r

PARKOWANIE  
Z PARKOMATAMI 

Strefa płatnego parkowania na terenie 
Bielska-Białej jest obsługiwana przez 47 in-
kasentów. Zostali oni wyposażeni w urządze-
nia mobilne wraz z drukarką, które służą do 
wystawiania biletów parkingowych i wezwań 
do zapłaty za parkowanie w strefach płatne-
go postoju. Tym samym zakończyło się ręcz-
ne wypisywanie kwitów parkingowych. Po-
nadto za pomocą urządzeń mobilnych inka-
senci zatrudnieni przez Miejski Zarząd Dróg 
wykonują fotografię pojazdów parkujących  
w Strefie płatnego parkowania bez wniesio-
nej obowiązkowej opłaty oraz mają dostęp 
do informacji na temat wniesionych przez kie-
rowców opłat, jak i zaległych należności.

Aby ułatwić życie kierowcom, wprowa-
dzono możliwości płacenia za postój w SPP 
telefonem komórkowym za pomocą specjal-
nej aplikacji. Kierowcy mogą również uisz-
czać opłaty za postój w parkomatach, które 
już zostały zamontowane na pl. Wojska Pol-
skiego. Docelowo MZD planuje zwiększyć 
liczbę tych urządzeń.                                  JacK 

Parkomat na pl. Wojska Polskiego

Prof. J. Janicki i dyr. J. Berek
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SKWER POETÓW ATH  
Z PATRONEM!

Decyzją mieszkańców Bielska-Bia-
łej Skwer Poetów na terenie kampusu 
Akademii Techniczno-Humanistycznej 
będzie nosił imię poetki, powieściopisarki 
i działaczki kulturalnej – Kazimiery Alberti. 
W maju jej postać zostanie uwieczniona 
na jednej z ławeczek skweru.

W zakończonym 31 stycznia inter-
netowym głosowaniu na patrona ławecz-
ki do wyboru były cztery ważne postaci, 
których twórczość często nawiązywała 
do Podbeskidzia – miejsca z którego się 
wywodzili oraz które kształtowało ich jako 
twórców. Zdecydowaną większością gło-
sów, bo blisko połową z 600 oddanych, 
wygrała Kazimiera Alberti, tym samym 
pokonując kandydatury Juliana Przybo-
sia, Stanisława Goli i Mieczysława Stanc-
lika.

Kapituła konkursu – w skład której 
wchodzą pracownicy Wydziału Humani-
styczno-Społecznego ATH oraz przed-
stawiciele Gemini Park Bielsko-Biała  
i Książnicy Beskidzkiej – żywią nadzieję, 
że zarówno twórczość, jak i działalność 
Kazimiery Alberti staną się inspiracją dla 
wielu ciekawych wydarzeń o charakte-
rze literackim i artystycznym, a te z kolei 
na nowo przywołają pamięć o tej nietu-
zinkowej kobiecie, której postać zostanie 
uwieczniona na jednej z ławeczek Skwe-
ru Poetów.

Kazimiera Alberti zajmowała się 
poezją, powieściopisarstwem i publicy-
styką. W Białej Krakowskiej, gdzie za-
mieszkała w 1930 roku wraz z mężem, 
starostą bialskim Stanisławem Albertim, 
animowała życie kulturalne, organizu-
jąc salon literacki, którego bywalcami by-
li znani przedstawiciele świata literatury  
i sztuki dwudziestolecia międzywojenne-
go. Jednym z nich był Stanisław Ignacy 
Witkiewicz, autor portretu poetki.

Uroczyste odsłonięcie pomnika, za-
projektowanego i wykonanego w techni-
ce 3D, z wykorzystaniem nowoczesnych 
materiałów polimerowych i kompozytów, 
planowane jest na drugą połowę maja br.               

opr. JacK 

Data 11 lipca 1943 roku zyskała miano krwawej niedzieli na 
Wołyniu. W tym dniu nacjonaliści z Ukraińskiej Powstańczej Armii 
wtargnęli do kościołów i domów w wołyńskich miastach i wsiach, 
by pozabijać Polaków zebranych na sumach i niedzielnych spotka-
niach. Oddziały UPA zaatakowały 99 miejscowości. Napadali na do-
mostwa, wywlekali rodziny, łapali uciekających, podpalali ukrywają-
cych się. Mordowali dzieci, kobiety i starców. Relacje ocalałych przy-
pominają opisy najazdów Mongołów za czasów Czyngis-chana.

Historycy szacują, że w trakcie ówczesnych czystek etnicz-
nych zginęło ok. 90 tysięcy Polaków. Wielką etniczną czystkę, którą 
trzeba nazwać ludobójstwem, nacjonaliści UPA przeprowadzili, aby 
przygotować jednorodny narodowościowo teren dla państwa ukraiń-
skiego na Wołyniu.

Po II wojnie światowej przybyło do Bielska wielu repatriantów 
właśnie z tamtych terenów. Dla nich historia rzezi na Wołyniu nie jest 
opowieścią o anonimowej tragedii, lecz bolesnym kawałkiem historii 
rodzinnej. Na wniosek radnego Dariusza Michasiowa i Stowarzysze-
nia Miłośników Złoczowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Biel-
sku-Białej postanowiono upamiętnić tamte wydarzenia. Realizację 
tego zadania powierzono Wydziałowi Gospodarki Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej, który przeprowadził proces uzgadniania 
miejsca oraz treść napisów na obelisku.

Bielski artysta Jacek Grabowski przygotował koncepcję obiek-
tu. To prostopadłościan z łupanego granitu o wysokości około 210 
cm i przekroju ok. 100 x100 cm, z wyrzeźbionym zagłębieniem  
w formie krzyża oraz figurą okaleczonego Chrystusa umieszczoną 
w tym zagłębieniu. Uzgodniona przez Instytut Pamięci Narodowej  
w Katowicach inskrypcja na pomniku brzmi: W hołdzie Polakom – 
ofiarom ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zamordo-
wanym przez OUN UPA oraz inne formacje zbrojne ukraińskich na-
cjonalistów w latach 1943-1945 oraz Ukraińcom ratującym Polaków 
przed straszliwą śmiercią często za cenę własnego życia.

Pod główną inskrypcją umieszczony jest cytat z wypowiedzi 
Jana Pawła II: Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszy-
scy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy niż to, co dzieli, aże-

Kazimiera 
Alberti, foto-
grafia opubli-
kowana  
w czasopiśmie 
Wiadomości 
Literackie  
z 20 listopada 
1927 r., autor: 
Brzozowski

OFIAROM LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU 

by razem budować przyszłość. Jan Paweł II, Lwów, 26 
czerwca 2001.

Pierwotnie ustawienie pomnika planowano zreali-
zować do końca roku 2017, jednak ostatecznie pomnik 
stanął w przygotowanym miejscu na Cmentarzu Woj-
skowym w lutym tego roku. Trzeba jeszcze uporząd-
kować jego otoczenie, łącznie z naprawą uszkodzonej 
przez przewróconą brzozę alejki.

Termin odsłonięcia pomnika nie został jeszcze 
ustalony, ale sugerowana jest data 11 lipca – w roczni-
cę wołyńskiej krwawej niedzieli.                          opr. JacK 

KOMOROWICKIE KORZENIE 
Kto jeszcze pamięta krowy pasące się na placu Niem-

czyka w Komorowicach? Pewnie dzisiaj już niewielu. Niedłu-
go ten obraz oraz wiele innych, dzisiaj już zapomnianych, zo-
stanie przywróconych naszej pamięci dzięki akcji, jaką prze-
prowadzili 25 lutego członkowie Stowarzyszenia Komorowi-
ce. Zaprosili oni mieszkańców Komorowic do podzielenia się 

starymi zdjęciami i dokumentami, które są w ich posiadaniu.
Odzew był doskonały – stowarzyszenie pozyskało ok. 

20 dokumentów oraz prawie 200 zdjęć, a także sporo kon-
taktów i opowieści. Materiały te posłużą do stworzenia ar-
chiwum – bazy wiedzy o Komorowicach, a w dalekosiężnych 
planach do opracowania monografii Komorowic. 

 – Najstarszy dokument to poświadczenie spłaty dłu-
gu pochodzące z 1820 roku oraz akt kupna ziemi przez jed-

ną z komorowickich rodzin z 1821 roku 
– mówi prezes Stowarzyszenia Komo-
rowice Roman Szabla. – Dokumenty są 
sporządzone na papierze czerpanym,  
a w miejscu podpisu kupującego znaj-
dują się trzy krzyżyki – przyjęty spo-
sób podpisywania się przez osoby nie-
piśmienne – dodaje prezes.

Jedno z najciekawszych zdjęć 
przedstawia widok z okna obecnej sie-
dziby rady osiedla na plac, na którym 
pasą się krowy, oraz ulicę Olimpijską, in-
ne – widok na plac i Dom Ludowy, przed 
którym parkują autobusy – popularne 
ogórki.                                         opr. JacK 
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W obchodach tego święta wzięli udział m.in. bi-
skup senior diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelic-
ko-augsburskiego Paweł Anweiller, przewodniczący 
Gminy Żydowskiej w Katowicach Włodzimierz Katz, dy-
rektor Wydziału Spraw Obywatelskich Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski oraz radny RM Dariusz Michasiów. 

Żydzi celebrują radosne święto Purim – Świę-
to Losów, które upamiętnia biblijną historię opisaną 
w Księdze Estery. Królowa Estera – Żydówka, której 
prawdziwe imię brzmiało Hadassa – wyswobodziła Ży-
dów z rąk  króla Kserksesa i dążącego do zgładzenia 
ich w całej Persji Hamana. Haman miał wyznaczyć ter-
min zagłady Żydów poprzez losowanie.

 – Nazwa święta nie pochodzi z języka hebraj-
skiego, ale z akadyjskiego, w którym słowo pur ozna-
cza los. Odnosi się ono oczywiście do losów ciągnię-
tych przez złego Hamana, który w ten sposób ustalić 
miał dzień zagłady Żydów. Gdyby święto to miało no-
sić nazwę hebrajską, określalibyśmy je mianem Goralot 
(hebr. goral – los) – tłumaczyła zebranym przewodni-
cząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Bia-
łej Dorota Wiewióra. – Poza maskaradą, widoczną we 
wszystkich izraelskich miastach, celebracje Purim obej-

PURIM OZNACZA LOS 27 lutego bielscy Żydzi obchodzili święto Purim, na które Gmina Wyznaniowa 
Żydowska w Bielsku-Białej oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 
zaprosili mieszkańców miasta. 

mują także zwyczaj wysyłania prezentów do przyjaciół 
i znajomych. Ulice zapełniają się ludźmi w kolorowych 
kostiumach, dźwigającymi kosze lub torby pełne sło-
dyczy, wina i owoców. Obowiązuje zasada, wedle któ-
rej smakowity podarunek nie może wymagać żadnych 
przygotowań przed konsumpcją. Produktami spożyw-
czymi wszelkiego typu należy też koniecznie podzielić 
się z ubogimi. Święto Purim jest nierozerwalnie związa-
ne z hałasem – nie tylko ze względu na fakt, że organi-
zuje się wówczas wesołe przyjęcia, potańcówki i spo-
tkania towarzyskie. Zwyczaj nakazuje, by za każdym 
razem, gdy w czytanej na głos opowieści o Esterze po-
jawia się imię Hamana, zagłuszać je w dowolny sposób 
– grzechotkami, syrenami, tupaniem czy buczeniem. 
Dzieci najchętniej uciekają się oczywiście do hałaso-
wania rozmaitymi terkotkami i klekotkami, nazywany-
mi po hebrajsku ra'ashanim – dodała Dorota Wiewióra. 

W święto Purim Żydzi spotykają się na wspólne 
ucztowanie. Co ciekawe, przyjęte jest wówczas także 
zupełne nieumiarkowanie w piciu alkoholu. Wino po-
winno się pić tak długo, aż świętujący nie będzie w sta-
nie rozróżnić zdania: Przeklęty niech będzie Haman! 
od Błogosławiony niech będzie Mordechaj!. Jeśli z ja-
kiegoś powodu nie możemy spożywać alkoholu lub nie 
chcemy, należy po prostu... zasnąć, bo również wów-

czas nie jesteśmy przecież w stanie odróżnić klątwy od 
błogosławieństwa. Uroczysty purimowy posiłek spoży-
wany jest w ciągu dnia, nie chodzi więc o udanie się na 
nocny spoczynek.

 – To, co być może w Purim urzeka najbardziej, 
to przekonanie, że radość tych dni jest w stanie odstra-
szyć zło. Śmiech i zabawa stają się poniekąd religijnym 
obowiązkiem, a także, jeśli nie przede wszystkim, da-
rem człowieka dla bliskich i dla siebie samego. Chag 
Purim sameach! – Radosnego święta Purim! – mówiła 
Dorota Wiewóra. 

W trakcie wesołego wieczoru Purim wystąpił ze-
spół The ThreeX. Dr Janusz Sirek wraz z małżonką  
w darze przekazali Gminie Żydowskiej w Bielsku-Bia-
łej przedmioty związane z kultem religii mojżeszowej. 

Dorota Wiewióra poinformowała zebranych o na-
stępnych wydarzeniach związanych z kulturą i historią 
żydowską. 19 kwietnia zaplanowano koncert Ginczan-
ka. Żar-Ptak w wykonaniu Kamili Baar. 7 maja odbędzie 
się promocja książki ukazujące życie Selmy Kurz, na-
tomiast 11 maja – koncert upamiętniający postać wiel-
kiej śpiewaczki rodem z naszego miasta, podczas któ-
rego także wystąpi zespół The ThreeX i sopranistka  
z Wiednia. 

Jacek Kachel

Bielsko-Biała zostało wyróżnione w regionalnej edycji konkursu 
Samorząd Równych Szans 2017 za projekt Trudność, wysiłek, per-
spektywa – dodatkowe działania realizowane przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej na rzecz osób doświad-
czających kryzysu zdrowia psychicznego i ich rodzin. 

Nagrodę podczas gali konkursowej, która odbyła się w Krakowie, 
odebrała dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa – 
Joanna Brzozowska-Papuga. W uroczystości uczestniczył zastępca 
prezydenta miasta Przemysław Kamiński, nadzorujący placówkę. 

Samorząd Równych Szans jest konkursem na najlepsze projekty 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są przez 
polskie samorządy. Organizuje go Fundacja Instytut Rozwoju Regio-
nalnego, której celem jest zapewnienie równych praw i podmiotowości 
osób niepełnosprawnych w Polsce, propagowanie ich pełnego udzia-
łu w społeczeństwie, używanie najnowszych technologii, które mogą 
zastąpić oczy czy ręce, a także upowszechnianie wiedzy o nich.        r

NAGRODA DLA PODKOWY

Dorota Wiewióra The ThreeX
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Za oknami panowała mroźna zima, 
ale na estradzie Domu Kultury w Hałc-
nowie 24 lutego było gorąco, podobnie 
jak na widowni i w ławie jurorów. Tego 
dnia odbywały się tam 14. Zimowe Im-
presje Taneczne, podczas których 26 
zespołów skupiających 370 dzieci i mło-
dzieży, zaprezentowało swoje umiejęt-
ności w kilku kategoriach.

Po obejrzeniu prezentacji wszyst-
kich zespołów tanecznych jury – w skła-
dzie: dziekan Wydziału Teatru Tańca  
w Bytomiu Akademia Sztuk Teatralnych 
w Krakowie dr Janusz Skubaczowski; 
tancerz, choreograf, wykładowca Wy-
działu Teatru Tańca w Bytomiu Mikołaj 
Karczewski; wokalistka, skrzypaczka, 
kompozytorka Krystyna Fuczik – posta-
nowiło przyznać w kategorii inscenizacja 
taneczna I miejsce zespołowi Forma ju-
nior z Domu Kultury w Olszowce, II miej-

sce – zespołowi Sigma z Dance LOVEit 
Studio Tańca z Bielska-Białej, III miejsce 
– zespołowi Enigma z Domu Kultury im. 
W. Kubisz. W kategorii taniec nowocze-
sny I miejsce zajął zespół Contra z Do-
mu Kultury w Wapienicy, I i II miejsce – 
zespół Fenom z Domu Kultury w Kamie-
nicy, III miejsce – zespół Modern Motion 
z Dance LOVEit i zespół Mad Movies  
z Domu Kultury Włókniarzy. W kategorii 
inne propozycje taneczne I miejsce i Pu-
char Dyrektora Miejskiego Domu Kultury 
wywalczyły Tęczowe Nutki z DK w Ka-
mienicy, II miejsce zajął zespół De Fac-
to z DK w Hałcnowie, III miejsce – ze-
spół Stokrotki grupa IV z DK Włókniarzy. 
Wręczono też dyplomy za uczestnictwo 
pozostałym uczestnikom przeglądu, któ-
ry był kolejną dobrą okazją do wspólnej 
zabawy, ale też zmierzenia się z tańczą-
cą konkurencją.                                        kk

W Domu Kultury w Kamienicy 21 
lutego odbył 20. Miejski Konkurs Recy-
tatorski Słońce, słońce i życie..., w któ-
rym uczestniczyło 41 recytatorów. Oce-
niające ich jury – Ewa Bątkiewicz, Ju-
liusz Wątroba i Magdalena Dymek – po-
stanowiło wytypować do kolejnego eta-
pu  Rejonowego Konkursu Recytator-
skiego (6 kwietnia w Domu Kultury im. 
Wiktorii Kubisz) 9 recytatorów: Jagodę 
Czyż ze Szkoły Podstawowej nr 23, Fili-
pa Lukasa z Bielskiej Piwnicy Artystycz-
nej im. Marii Koterbskiej i Ninę Przybyłę  
z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agniesz-
ki Osieckiej w kategorii klas I-III; Nikolę 
Szczecińską ze Szkoły Podstawowej nr 
9, Weronikę Kasprzak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 i Darię Luci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 22 z klas IV-VI oraz Zuzan-
nę Czajkę ze Szkoły Podstawowej nr 27, 
Zuzannę Wiewiórę z Bielskiej Szkoły 

Aktorskiej im. A. Osieckiej i Aleksandrę 
Stojanowską ze Szkoły Podstawowej nr 
13 w kategorii klasy VII oraz gimnazja. 

Zdaniem konkursowego jury po-
ziom eliminacji był bardzo wyrównany, 
co przełożyło się na liczbę osób reko-
mendowanych do dalszego etapu kon-
kursu. Niektórym recytatorom z uwagi 
na niezbyt fortunnie dobrany repertuar 
i zbyt długie fragmenty tekstu nie uda-
ło się właściwie zbudować napięcia dra-
matycznego oraz utrzymać uwagi od-
biorców. Tworząc swój repertuar, warto 
różnicować go stylistycznie i emocjonal-
nie, aby ukazywał on w pełni wrażliwość 
i możliwości recytatorów.

Wszyscy występujący otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i nagrody książ-
kowe ufundowane przez Miejski Zarząd 
Oświaty oraz Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.      r
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IE20. MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

Galeria Bielska BWA wraz z Fun-
dacją Młodego Kina ogłaszają 4. Kon-
kurs Filmujemy Bielsko-Białą!. Konkurs 
ma charakter otwarty, jest przeznaczo-
ny dla amatorów filmowców zaintereso-
wanych historią miasta, jego ciekawost-
kami, pięknem i różnorodnością. Filmy 
zgłaszane do konkursu mogą mieć do-
wolną formę (fabuła, animacja, doku-
ment, eksperyment), nie mogą przekro-
czyć dwóch minut, a ich tematyka musi 
nawiązywać do jednej z ulic miasta wy-
branych przez organizatorów. 

Aby wziąć udział w konkursie na-
leży na stronie www.filmujemy-miasta.
pl/bielsko-biala/ wybrać jedną z propo-
nowanych ulic i podać swoje dane kon-
taktowe. Gotowy film trzeba zamieścić 
w Internecie, a link do niego przesłać na 

adres: konkurs@filmujemy-miasta.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 

kwietnia 2018 r. do godz. 23.59.
W tym roku do konkursu wybrano 

ulice, których nazwy i usytuowanie wią-
żą się z rzekami i potokami przepływają-
cymi przez miasto:

– ulica Nad Niprem,
– ulica Nad Potokiem,
– ulica Nad Białą,
– ulica Nadbrzeżna, 
– ulica Wodna,
– ulica Rzeczna,
– ulica Złoty Potok.
Ulice do konkursu wytypowała dr 

Ewa Janoszek z Bielsko-Bialskiego To-
warzystwa Historycznego, która wraz z 
dr. Maciejem Bujakowskim, prezesem 
towarzystwa, skonsultowała ich opis. 

KONKURS DLA FILMOWCÓW AMATORÓW

FILMUJEMY BIELSKO-BIAŁĄ!

Prace nadesłane na konkurs oce-
ni jury w składzie: Małgorzata Łuczyna – 
artystka, zajmująca się fotografią, sztu-
ką nowych mediów i działaniami w prze-
strzeni publicznej oraz Marcin Szendoł 
z telewizji Regionalna TV, dziennikarz, 
filmowiec, miłośnik sportów ekstremal-
nych i podróży.

Ogłoszenie wyników konkursu, po-
kaz zwycięskich filmów i wręczenie na-

gród odbędzie się 17 kwietnia o godz. 
18.00 w Galerii Bielskiej BWA w pierw-
szym dniu przeglądu 26. Europejskiego 
Festiwalu Filmowego Euroshorts. 

4. konkurs Filmujemy Bielsko-Bia-
łą! wspiera Aqua SA. Filmy zgłoszone 
do ubiegłorocznego 3.konkursu Filmuje-
my Bielsko-Białą! w 2017 r. można obej-
rzeć na stronir: www.filmujemy-miasta.
pl/bielsko-biala-3/                                    q

Kuba Wydrych, Tomek Talik, Ulica Zapora, 2017, kadr z filmu, 3. nagroda podczas 
3. edycji Filmujemy Bielsko-Białą! w 2017 r.
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8 marca w Kurii Diecezji Bielsko-
-Żywieckiej odbyła się konferencja pra-
sowa ks. bp. Romana Pindla na temat 
wydarzeń Wielkiego Postu, przedsię-
wzięć organizowanych przez diecezjal-
ną Caritas oraz przygotowań do uczcze-
nia 100-lecia odzyskania niepodległości. 
Rzecznik prasowy kurii ks. Jacek Pędzi-
wiatr poinformował, że po raz pierwszy 
ksiądz biskup sformułował i nagrał ży-
czenia dla wiernych na Wielki Post.

 – Jesteśmy przyzwyczajeni do 
składania życzeń na Święta Wielka-
nocne, a trzeba też składać życzenia 
na Wielki Post, który jest dla człowieka 
wierzącego czasem wypełnionym mo-
dlitwą, pokutą, uczestnictwem w wyda-
rzenia organizowanych przez Kościół, 
który pomaga przygotować się na zmar-
twychwstanie Pana Jezusa; na to, że-
byśmy byli spontanicznie gotowi do wy-
rażenia radości i życzeń dla swoich bli-
skich – mówił ks. bp Roman Pindel, 
przypominając też motto papieża Fran-
ciszka na Wielki Post: Ponieważ wzmo-
że się nieprawość, ostygnie miłość wie-
lu (Mt. 24,12). Kiedy będzie się wzmagać 
zło, osłabnie zaangażowanie człowieka  
w czynienie dobra, osłabnie miłość.

O trwających już w diecezji reko-
lekcjach dla uczniów szkół średnich od-
bywających się pod hasłem DUCHowa 
rEwolucja mówił diecezjalny duszpa-
sterz młodzieży ks. Piotr Hoffman.

 – Dla młodych ludzi to czas na 
modlitwę, ewangelizacyjne spotkania  
i adoracje; czas na stawianie pytań, kim 
jestem, jaki jestem; czas spojrzenia w sie- 
bie – mówił ks. P. Hoffman.

W Bielsku-Białej młodzi ludzi spo-
tkają się na rekolekcjach 22 i 23 marca 
w kościele św. Maksymiliana Kolbego  
w Aleksandrowicach. Ksiądz Hoffman 
zapowiadał również ogólnokościelną ak-
cję 24 godziny dla Pana, która odbyła 
się 9 i 10 marca w kościele Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa i była prowadzo-
na przez misjonarza miłosierdzia ks. dr. 
Przemysława Sawę. 

Ks. Piotr Hoffman mówił również 
o Nocy konfesjonałów w naszej diece-
zji. W nocy z Wielkiego Piątku na Wiel-
ką Sobotę w wielu kościołach całodobo-
wo dyżurować będą w konfesjonałach 
spowiednicy. Parafie zgłaszają akces 
do tej akcji, cieszącej się wielkim powo-
dzeniem wśród wiernych. Lista parafii 
uczestniczących w Nocy konfesjonałów 
dostępna będzie na stroni internetowej 
kurii: www.diecezja.bielsko.pl.

Ks. bp Roman Pindel zachęcał do 
udziału w Ekstremalnych Drogach Krzy-
żowych. W diecezji bielsko-żywieckiej 
– na terenie województwa śląskiego  
i małopolskiego – jest 40 tras EDK, m.in.  
w Bielsku-Białej, Zamarskach czy w Żyw- 
cu. W największej w diecezji Ekstremal-
nej Drodze Krzyżowej na trasę z Andry-
chowa w ubiegłym roku wyruszyło 1.300 
zarejestrowanych uczestników i wielu 
niezarejestrowanych. 

 – Dwa tysiące uczestników i osób 
towarzyszących wychodzącym na tę 
drogę – to robi niesamowite wrażenie. 
Wychodzą profesjonalnie przygotowani, 
pełni zapału – przewodnicy i ci, którzy 
dopiero zaczynają. W prywatnych roz-
mowach dają piękne świadectwa; mó-
wią, że warto, opowiadają o doświad-
czeniach religijnych – wspominał ks. bp 
R. Pindel rozmowy z uczestnikami Eks-
tremalnej Drodze Krzyżowej w Andry-
chowie, która jest drugą lub trzecią naj-
większą EDK w Polsce.

Przy okazji omawiania Ekstre-
malnych Drogach Krzyżowych ks. bp. 
R. Pindel przypomniał Golgotę Beski-
dów – drogę krzyżową wiodącą ze wsi 
Radziechowy na szczyt wzgórza Maty-
ska w Beskidzie Śląskim. Bardzo natu-
ralistyczne w przedstawieniu cierpienia 
rzeźby tej drogi krzyżowej wykonano wg 
projektów prof. Czesława Dźwigaja. Zy-
skała ona złą sławę, bo jakoby zawiera 
wiele elementów symboliki wolnomular-
skiej.

 – Wielka szkoda, że ma ona tak 
złą sławę. To oryginalne dzieło, droga 
krzyżowa z pięknymi widokami dookoła 
– powiedział ks. bp. R. Pindel. – Popro-
siłem specjalistów od hermeneutyki – in-
terpretacji oraz historii sztuki. Orzekli, że 
droga krzyżowa jest artystyczną inter-
pretacją męki Chrystusa; specyficzną, 
trącącą turpizmem, niekiedy odpycha-
jącą w sposobie przedstawienia; jednak 
jest odbiciem osobistego podejścia arty-
sty do drogi krzyżowej – dodał biskup.

Przygotowanie do Wielkiejnocy ma 
w diecezji bielsko-żywieckiej także wy-
miar dobroczynny. O tych działaniach 
mówił dyrektor Caritas Diecezji Biel-
sko-Żywieckiej ks. Robert Kasprowski. 
Podkreślił także duchowy, ewangeliza-
cyjny charakter działań Caritasu, któ-
re to stowarzyszenie wraz z Wydziałem 
Duszpasterstwa Ogólnego bielskiej kurii 
oraz wspólnotami Miłość i łaska Chry-
stusa oraz Miasto na Górze organizuje 
rekolekcje dla osób ubogich i bezdom-

nych, nie tylko dla podopiecznych Towa-
rzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, 
ale także dla przedstawicieli innych śro-
dowisk osób potrzebujących, również 
poza stolicą Podbeskidzia. Kulminacyj-
nym punktem tych spotkań będzie dzień 
24 marca – w kościele NSPJ w Bielsku-
-Białej w godz. 10.00-12.00 odbędzie się 
spotkanie dla dzieci z rodzin ubogich,  
w godz. 12.00-16.00 – rekolekcje z dro-
gą krzyżową i mszą, później zostaną 
wydane paczki żywnościowe dla uczest-
ników – na podstawie zaproszeń.

W ramach nawoływania do jał-
mużny, do dzielenia się z innymi w 48 
supermarketach, sieciach handlowych  
i sklepach osiedlowych na Podbeski-
dziu 9 i 10 marca można było spotkać 
wolontariuszy Caritas, zbierających pro-
dukty żywnościowe w ramach akcji pod 
hasłem Tak, pomagam!. W akcji wzięło 
udział ok. 500 wolontariuszy – młodych 
ludzi ze Szkolnych Kół Caritas i Parafial-
nych Zespołów Charytatywnych – zbie-
rali artykuły spożywcze z długim termi-
nem przydatności do spożycia oraz ła-
twe w przechowywaniu, z których naj-
uboższe rodziny i placówki Caritas przy-
gotują świąteczne posiłki. Z akcji Tak, 
pomagam! Caritas spodziewa się ze-
brać 12-14 ton żywności, która w formie 
paczek zostanie przekazana ok. 3.000 
osób w diecezji.

Formą jałmużny wielkopostnej jest 
także akcja Dar Juniora dla Seniora. 
Datki uzbierane w skarbonkach przez 
dzieci i młodzież trafią do osób star-
szych i chorych. Rozprowadzono 4100 
takich skarbonek.

 – Jak co roku rozprowadza-
my paschaliki wielkanocne i baranki, 
przygotowaliśmy 19.000 paschalików  
i 12.000 baranków. Dochód z ich sprze-
daży przeznaczony zostanie na potrze-
by osób starszych i ubogich w parafiach 
– informuje ks. Robert Kasprowski. Dy-
rektor bielskiej Caritas podsumował po-

przednią, adwentową akcję pomocy Po-
lakom na Wschodzie. Do parafii na Ukra-
inie i Białorusi – głównie tych, w któ- 
rych pracują polscy księża – trafiło 10 
ton żywności.

Organizatorka 6. Pieszej Diece-
zjalnej Pielgrzymki z Bielska-Białej do 
Łagiewnik Irena Papla zachęcała do 
uczestnictwa w tej 100-kilometrowej, 
czterodniowej wędrówce pięknymi miej-
scowościami Podbeskidzia i Małopolski. 
W ubiegłym roku w pielgrzymce wzięło 
udział 1838 osób. W Bielsku-Białej zapi-
sy chętnych prowadzone są w Księgar-
ni św. Rity przy dworcu PKS i w Para-
fii Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Lipniku, internetowo na stronie: www.
faustyna.bielsko.pl.

Podczas konferencji prasowej mó-
wiono również o historycznym, patrio-
tycznym i religijnym znaczeniu 100-le-
cia odzyskania niepodległości. Ks. bp. 
Roman Pindel zapowiedział, że kościół 
bielsko-żywiecki włącza się w obchody 
tego jubileuszu w sposób właściwy dla 
chrześcijan.

Ks. bp. Roman Pindel wspomniał 
również o uroczystościach Niedzie-
li Palmowej zorganizowanych w ubie-
głym roku w Żywcu dla mieszkających 
na Podbeskidziu obywateli Ukrainy wy-
znania katolickiego i greckokatolickiego 
– wzięło w nich udział ponad 100 osób. 
W tym roku ordynariusz bielsko-żywiec-
ki zwrócił się do ks. dr. Mikołaja Dziewia-
towskiego z Parafii Prawosławnej w So- 
snowcu o przygotowanie podobnego 
spotkania modlitewnego dla prawosław-
nych Ukraińców mieszkających w na-
szym regionie. Po wizytacji bielskich ko-
ściołów duchowny prawosławny wybrał 
kościół Trójcy Przenajświętszej, w któ-
rym zostanie przygotowane nabożeń-
stwo. Szacuje się, że w Bielsku-Białej 
może przebywać ok. 10.000 obywateli 
Ukrainy.

Agata Wolna

WIELKOPOSTNA KONFERENCJA
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30 marca 2018 roku upływa ostateczny ter-
min na złożenie deklaracji przez firmy.

Z uwagi na zmianę zasad segregacji od-
padów komunalnych od 1 lipca 2018 r. właści-
ciele nieruchomości niezamieszkałych (np. biu-
ro, hurtownia, zakład handlowy, usługowy, 
produkcyjny, targowisko, lokal gastronomicz-
ny, gabinet lekarski, przychodnia, hotel lub in-
na placówka noclegowa, przedszkole, szko-
ła lub inna placówka oświatowa, urząd, insty-
tucja, szpital, obiekt sportowy, cmentarz, dom  
w budowie), zobowiązani zostali przepisem aktu 
prawa miejscowego do złożenia nowych deklaracji 
DGO-2 (na nowym wzorze zgodnie z obowiązują-
cym prawem miejscowym) do:

1. 16 marca 2018 r. – dotyczy ulic, których 
nazwy rozpoczynają się cyfrą albo literą od A do Ł, 

2. 30 marca br. – dotyczy ulic, których nazwy 
rozpoczynają się literą od M do Ż.

Deklaracje należy złożyć:
1. osobiście: – w pokoju 208, pl. Ratuszowy 

5, II pietro, – w pokoju 313, pl. Ratuszowy 5, III pię-
tro, – w Biurze Obsługi Interesanta – stanowisko nr 
3, pl. Ratuszowy 6, parter,

2. przesłać pocztą tradycyjną, 
3. elektroniczne za pośrednictwem platformy 

SEKAP.
 
20 marca upływa termin płatności opłaty za 

gospodarowanie odpadami dla nieruchomości za-
mieszkałych

Od 1 lutego br. zmianie uległy stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych. W związku z po-
wyższym ww. opłatę należy uregulować zgodnie 
z obowiązującym prawem miejscowym do 20 mar-
ca br. 

Właściciele domów jednorodzinnych wpłaca-
ją opłatę za styczeń i luty w łącznej kwocie (I rata): 
za styczeń 2018 roku (kwota określona w deklara-
cji wg dotychczasowych stawek) oraz za luty 2018 
(kwota wynikająca z nowej stawki opłaty podanej 
w zawiadomieniu).

Stawki opłaty dostępne są na stronie: 
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl  

w zakładce Opłaty i formalności w podzakładce 
Opłaty.                                                               q

WAŻNE KOMUNIKATY  
W SPRAWIE ODPADÓW

DLA WIECZYSTYCH UŻYTKOWNIKÓW
Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, użytkownicy wieczyści i osoby na-
bywające nieruchomość gruntową w wieczyste użytko-
wanie lub lokal wraz z prawem użytkowania wieczyste-
go gruntu, zobowiązani są do ponoszenia opłat rocz-
nych przez cały okres użytkowania wieczystego, BEZ 
WEZWANIA w terminie do 31 marca każdego roku.

SPRZEDAŻ I UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 
35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości ko-
munalnych, położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 
I – ze względu na przysługujące prawo pierwszeństwa 
nabycia lokalu i oddania gruntu w wieczyste użytkowa-
nie
1. położenie: ul. Zgody 4, lokal mieszkalny nr 42
oznaczenie: udział w dz. 1127 obręb 1 Aleksandrowice, obj. 
BB1B/00008436/8, powierzchnia: 58,34 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP 
Bielska-Białej – MW
cena lokalu: 221.692,00 zł, udział w gruncie 2.634,00 zł
cena obowiązuje do 
2. poł.: ul. gen. Józefa Kustronia 4, lokal mieszk. nr 44
oznaczenie: udział w dz. 848/10 obręb 9 Kamienica, obj. 
BB1B/00066637/1, powierzchnia: 36,57 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP 
Bielska-Białej – MW
cena lokalu: 142.623,00 zł, udział w gruncie 15.357,00 zł
cena obowiązuje do 
3. położenie: ul. Grażyny 7, lokal mieszkalny nr 53
oznaczenie: udział w dz. 1269 obręb 6 Żywieckie Przedmie-
ście, obj. BB1B/00046877/9, powierzchnia: 36,01 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP 
Bielska-Białej – MW
cena lokalu: 140.439,00 zł, udział w gruncie 3.568,00 zł
cena obowiązuje do 
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego gruntu 
wynosić będzie 1 proc. ustalonej ceny gruntu, powiększo-
ne o 23 proc. VAT – obecnie 23 proc., z tym, że za pierw-
szy rok użytkowania wieczystego terenu na cele mieszka-
niowe opłata wynosi 15 proc. ceny gruntu, powiększona o 
VAT. Wysokość opłat może być zmieniona w okresach nie 
krótszych niż raz na trzy lata, w przypadku zmiany warto-
ści gruntu.
II – ze względu na przysługujące prawo pierwszeństwa 
nabycia lokalu i nabycia udziału we własności gruntu
położenie: ul. Jana Sobieskiego 18, lokal miesz. nr 2
oznaczenie: udział w dz. 1389, 1390 obręb 4 Górne Przed-
mieście, obj. KW BB1B/00085678/9
powierzchnia: 41,76 m², piwnica 4,80 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: UMW-26
cena lokalu: 121.104,00 zł, udział w gruncie 27.027,00 zł
cena obowiązuje do 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego  
i Rolnictwa UM.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych, przezna-
czonych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej do sprzedaży 
oraz zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta do zbycia 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1. uchwała nr XXIX/560/2017 z 23 maja 2017 r. i zarządze-
nie nr ON.0050.2363.2017.MGR z 4 lipca 2017 r. 
położenie: ul. Cieszyńska 252, lokal mieszkalny nr 51

oznaczenie: udział w dz. 259/44, 259/46, obręb 1 Aleksan-
drowice, obj. KW B1B/00114360/0, powierzchnia: 48,00 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP 
Bielska-Białej – MW
cena 137.871,00 zł, w tym cena lokalu: 113.649,00 zł, udział  
w gruncie: 24.222,00 zł
cena obowiązuje do 5 kwietnia 2018 r.
2. uchwała nr XXVII/692/2013 z 26 lutego 2013 r. i zarzą-
dzenie nr ON.0050.2326.2013.MGR z 24 kwietnia 2013 r. 
położenie: ul. Karola Miarki 7, lokal mieszkalny nr 4
oznaczenie: udział w dz. 11/1, obręb 81 Dolne Przedmie-
ście, obj. KW B1B/00049094/7, powierzchnia: lokal 105,98 
m², piwnica 23,40 m2, weranda 9,66 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP 
Bielska-Białej – UP
cena: 271.776,00 zł, w tym cena lokalu: 254.953,00 zł, udział  
w gruncie: 16.823,00 zł
cena obowiązuje do 5 kwietnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego  
i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, II piętro, pok. 204.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 4, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 
1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. 
zm) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści komunalnej, przeznaczonej zgodnie z uchwałą RM nr 
LI/1679/2005 z 6 grudnia 2005 r. do oddania w użytkowa-
nie wieczyste z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na 
niej budynku, zmienionej uchwałą nr XXXVII/722/2018 RM 
z 23 stycznia 2018 r. oraz zgodnie z zarządzeniem nr ON-
0151/2451/06/MGR prezydenta miasta z 16 maja 2006 r. 
zmienionego zarządzeniem nr ON.0050.2934.2018.MGR z 
8 lutego 2018 r. do zbycia nieruchomości w drodze przetar-
gu pisemnego nieograniczonego, 
położenie: Rynek 20
oznaczenie: udział 700/1000 części, dz. 310 obręb Bielsko 
Miasto, KW BB1B/00123527/5, powierzchnia: 246 m2

przeznaczenie: budynek usługowo-mieszkalny
cena nieruchomości netto: 794.252,00 zł, w tym grunt: 
158.217,00 zł, budynek: 635.035,00 zł
cena obowiązuje do 30 marca 2018 r.
W skład udziału 700/1000 części nieruchomości wchodzą 
lokale: parter – lokal użytkowy nr 5 o łącznej pow. 47,49 m2, 
lokal użytkowy nr 6 o pow. 99,03 m2, piwnice: lokal użytko-
wy nr 4 o łącznej pow. 64,85 m2, piętro – lokal mieszkalny nr 
3 o pow. łącznej 47,70 m2, strych (pomieszczenie strychu) – 
lokal użytkowy nr 7 o pow. łącznej 60,72 m2.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego Bielskiej Starówki przyjętym uchwałą nr 
LIII/749/98 RM z 10 lutego 1998 roku nieruchomość znajdu-
je się w jednostce C 5 U,M – przeznaczenie funkcja usługo-
wo-mieszkalna. Strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Obiekt stanowi zabytek o wartości historycznej i kultural-
nej wpisany do rejestru zabytków woj. katowickiego, nr 
116/60 na podstawie orzeczenia Prezydium WRN Wydział 
Kultury Wojewódzki Konserwator Zabytków nr L.KL.III-
-Z-116/60, Katowice, 26 lutego 1960 r. Nieruchomość sta-
nowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisa-
nego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków z 16 sierpnia 1976 r. L.dz. 
KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęty jest ochroną 
konserwatorską na podstawie miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiej Starówki, 
na podstawie uchwały nr LIII/749/98 RM z 10 lutego 1998 
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r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach De-
legatura w B-B pismem nr B-NR-JK/4161/1093/365/06 z 30 
czerwca 2006 r. wyraził zgodę na zbycie nieruchomości – 
pozwolenie nr 419/2006. Harmonogram remontu: remont 
dachu i elewacji obu obiektów do 1,5 roku od dnia zawar-
cia umowy notarialnej, pozostałe roboty remontowo – kon-
serwatorskie do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Zgodnie z art. 73 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami pierwsza opłata roczna z ty-
tułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalona od wylicy-
towanej ceny gruntu zostanie obniżona o 50 proc. Opłaty 
roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wynosić będą 6 
proc. od wylicytowanej ceny gruntu, powiększone o VAT wg 
stawki 23 proc. z tym, że za pierwszy rok użytk. wiecz. nale-
ży wnieść opłatę wynoszącą 25 proc. tej ceny oraz 23 proc. 
VAT od tej kwoty. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytk. 
wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji 
nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nierucho-
mości ulegnie zmianie. Opłaty roczne z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu obniża się o 50 proc. 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami, uchwałami RM nr LXIII/850/98  
z 18 czerwca 1998 r. oraz nr LV/1758/2006r. z 14 marca 
2006 r. wylicytowana cena udziału w budynku Rynek 20 
osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 30 proc. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego  
i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. nr 306, III piętro.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 121 ze 
zm.) podaję do publicznej wiadomości iwykaz nieruchomo-
ści gminnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.2305.2017.MGR z 23 czerwca 2017 r.
położenie: ul. Żywiecka obręb Lipnik
oznaczenie: 124/13, 124/16, KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 42 m², 192 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
124/5 i 125/6
cena netto: 35.100,00 zł
cena obowiązuje do 3 kwietnia 2018 r.
Nieruchomość położona w terenie, dla którego nie został 
uchwalony miejscowy plan zagosp. przestrzennego. Zgod-
nie ze SUiKZP działki 124/13 i 124/16 znajdują się na te-
renie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usłu-
gową. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej i od południowej strony graniczy z nieruchomo-
ścią uzupełnianą.
2. nr ON.0050.2304.2017.MGR z 23 czerwca 2017 r. 
położenie: ul. Partyzantów, obręb Kamienica
oznaczenie: 844/28 KW BB1B/00061731/5, pow.: 23 m2 
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
dz. 828/32
cena netto: 7.590,00 zł
cena obowiązuje do 3 kwietnia 2018 r.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie z obowiązującym SUiKZP, teren znajduje się 
w strefie oznaczonej jako obszary koncentracji funkcji usłu-
gowej – U. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. działki znaj-
duje się zabudowa usługowa i mieszkaniowo-usługowa. 
Działka 844/28 stanowi wąski, pas gruntu, który od strony 
północno-zachodniej graniczy z działką uzupełnianą.

Ceny działek podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT  
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesanta UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisku nr 4.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 
2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) poda-
ję do publicznej wiadomości informację o nieruchomo-
ści gminnej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.2161.2017.MGR prezydenta miasta z 28 kwietnia 
2017 r. do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bez-
przetargowej. 
położenie: pl. Opatrzności Bożej obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 235/13, KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 358 m2

przezn.: uzup. nieruchomości sąsiedniej – 235/6 i 235/11
cena netto: 195.000,00 zł, cena obowiązuje do 3 kwietnia 2018 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum Bielska-Białej,  
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowej i miesz-
kaniowej wielorodzinnej; w terenie, dla którego obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyję-
ty uchwałą RM nr L/1182/2009 z 22 grudnia 2009 r. Zgod-
nie z planem miejscowym, działka znajduje się w jednostce 

125_UMW-20 – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
śródmiejskiej. Działka 235/13 stanowi obecnie teren ogól-
nodostępny, który od strony północnej graniczy z nierucho-
mością uzupełnianą.
Cena działki podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 
obowiązującej na dzień sprzedaży. Pierwsza opłata z tytu-
łu użytkowania wieczystego wynosić będzie 25 proc. ceny 
gruntu brutto. Opłaty roczne za prawo użytkowania wieczy-
stego wynosić będą 6 proc. ustalonej ceny brutto i winny 
być uiszczane do 31 marca każdego roku kalendarzowe-
go, z góry za dany rok. W przypadku zamiany wartości nie-
ruchomości, wysokość opłat rocznych podlega aktualizacji, 
jednak nie częściej niż raz na 3 lata.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesan-
ta UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu prawa użytkowania wieczystego ww. nie-
ruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli złożą wnioski 
w terminie 42 dni od wywieszenia niniejszego wykazu. 
Byli właściciele lub ich spadkobiercy w przypadku sko-
rzystania z przysługującego im prawa będą zobowiąza-
ni do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę, zwią-
zanych z przygotowaniem tych nieruchomości do zby-
cia.                                                                                                q

PLANY MIEJSCOWE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIA-
ŁEJ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 
pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późniejszy-
mi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bielsku-Białej uchwały nr XXXVIII/751/2018 z 27 lutego 
2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie 
ul. Biwakowej.

OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIA-
ŁEJ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIAN 
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 
roku, poz. 1073), art. 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jed-
nolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405), zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr 
XXXVII/752/2018 z 27 lutego 2018 roku o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru obejmującego teren poło-
żony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem 
bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz 
Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1073,z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 
pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z póź-
niejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr XXXVIII/753/2018 z 27 
lutego 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obej-
mującego tereny północnego stoku góry Łysej położo-
ne pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, 
Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego 
Beskidu Małego.
Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały nr XXXVIII/753/2018  
z 27 lutego 2018 r. celem zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego jest weryfikacja ustaleń do-
tyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków za-
wartych w § 5 miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego tereny północnego stoku góry 
Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami 
Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazo-
wego Beskidu Małego, poprzez wykreślenie z tego para-
grafu budynków przy ulicy Górskiej 120 i 144, ulicy Dolino-
wej 10 oraz ulicy Małej Straconki 29 i 33.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienio-
nych planów. Wnioski na piśmie należy składać w termi-
nie do 6 kwietnia 2018 r. na adres: 
prezydent miasta Bielska-Białej, 
pl. Ratuszowy 6, 
43-300 Bielsko-Biała, 
(Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego). 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.                                                             q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 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.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
Sezon jesienno-zimowy to okres, w którym wzra-

sta liczba zdarzeń związanych z eksploatacją urządzeń 
grzewczych, w tym pieców na paliwo stałe i gazowe. 
Od 1 października 2017 r. Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej odnotowała 74 in-
terwencji związana z pomiarem tlenku węgla. W tym 
czasie z objawami zatrucia czadem trafiło do szpitala 
66 osób, w tym 21 dzieci. 

Odnotowano także ponad 50 pożarów związa-
nych z zapaleniem się sadz w kominie. Tylko jedne-
go dnia bielscy strażacy gasili pożary sadz w Bystrej, 
Mesznej oraz Starej Wsi. 

– Pożar sadzy w kominie może spowodować pęk-
nięcie komina i przeniesienie się ognia do wnętrza po-
mieszczenia. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry 
i płaty palącej się sadzy mogą być przyczyną poża-
ru sąsiednich budynków i materiałów palnych znajdu-
jących się w pobliżu. Aby zapobiec tego typu zdarze-
niom należy pamiętać o dwóch podstawowych zasa-
dach: wolno spalać w kotłach (piecach) wyłącznie te 
paliwa, do których palenisko jest przystosowane (zgod-
nie z instrukcją użytkowania) oraz trzeba systematycz-
nie oczyszczać przewody dymowe i spalinowe – mówi 
oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Bielsku-
-Białej st.kpt. Patrycja Pokrzywa.

W razie pożaru przewodu kominowego po pierw-
sze oceń sytuację i jeżeli stwierdzisz zagrożenie dla 
siebie lub innych, zaalarmuj osoby przebywające  
w mieszkaniu/domu; wyjdź na klatkę schodową/na ze-
wnątrz i zaalarmuj sąsiadów; wezwij straż pożarną; 
wybierz numer alarmowy 112 lub 998, a po uzyskaniu 
połączenia spokojnie i wyraźnie powiedz: co się pali? 
gdzie się pali? czy zagrożeni są ludzie?; oczekuj na 
straż pożarną na zewnątrz, ewentualnie pomóż innym 
w ewakuacji.

Po drugie, jeżeli uważasz, że jest bezpiecznie, nie 
chcesz pomocy straży pożarnej i decydujesz się na sa-
modzielne ugaszenie pożaru sadzy to można postąpić 
następująco (zawsze w minimum dwie osoby dorosłe):

1. Wygasić palenisko (piec, kominek), poprzez 
ostrożne wybranie materiału palnego, a następnie 
szczelnie zamknąć piec.

2. Nie wolno gasić wodą pożaru sadzy, gdyż 
gwałtowne oziębienie komina i parowanie wody może 
spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się 
pożaru.

3. Obserwuj komin na zewnątrz budynku oraz we-
wnątrz (niższe części komina), czy nie powstają pęk-
nięcia, którymi może wydostać się płomień.

4. Możesz użyć sita kominowego – jest to metalo-
wa siatka o wymiarach oczek ok. 3 x 3 mm, rozpięta na 
ramie stalowej o wymiarach ok. 60 x 60 cm, z dwoma 
metalowymi uchwytami. Wylot komina zabezpiecza się 
sitem, który ma za zadanie ograniczyć intensywność 
palenia się sadzy w kominie poprzez przyduszenie po-
żaru, a także zapobiegać wydostawaniu z komina palą-
cej się sadzy. W konsekwencji chronić ma również da-
chy oraz pobliskie zabudowania przed zapaleniem.

5. Sito można zastąpić mokrą płachtą, którą  
w czasie pożaru nakrywa się wylot przewodu komino-
wego. Płachtę powinno zlewać się wodą, aż do czasu 
wypalenia się sadzy (nie wlewaj wody do komina!).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiek-
tach lub ich częściach, w których odbywa się proces 
spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa 
się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spali-
nowych z następującą częstotliwością: 

1. dla palenisk zakładów zbiorowego żywienia  
i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, 
jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 

2. dla palenisk opalanych paliwem stałym niewy-
mienionych w pkt 1 – co najmniej raz na trzy miesiące; 

3. dla palenisk opalanych paliwem płynnym i ga-
zowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 
6 miesięcy (nie stosuje się przy usuwaniu zanieczysz-
czeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentyla-
cyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego  
i letniskowego).

W ww. obiektach lub ich częściach usuwa się za-
nieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co naj-
mniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wy-
nika z warunków użytkowych. Czynności te wykonują 
osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.               q

GROŹNY POŻAR SADZY W KOMINIE

DZIERŻAWA

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. 
Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zm.) – podaję do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczo-
nych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami 
prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.2931.2018.MGR z 8 lutego 2018 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego, nieruchomości przy ul. Sarni Stok 
obręb Stare Bielsko – do wykorzystania na tereny rekre-
acyjne. 

oznaczenie: cz. dz. 180/37 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 325 m2

czynsz: 113,75 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany
teren objęty planem – jednostka planu 123_MW –01 tj. za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna
2. nr ON.0050.2968.2018.MGR z 28 lutego 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. 
Relaksowej na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem 
pod garaż blaszany nietrwale związany z gruntem
oznaczenie: cz. dz. 27/43 KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 18 m2

czynsz: 39,60 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest garaż blaszany nietrwale zwią-
zany z gruntem
teren objęty planem miejscowym nr 107, położony w jed-
nostce 4 U-H                                                                         q
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SPORT

BESKIDZKI SZLEM
Ponad 300 brydżystów spotkało się 3 i 4 lutego w Hotelu Orle 

Gniazdo w Szczyrku podczas 6. Kongresu Brydża Sportowego Be-
skidzki Szlem odbywającego się pod patronatem prezydenta Bielska-
-Białej Jacka Krywulta. Do Szczyrku przyjechały renomowane pary  
z Polski i Słowacji. W czasie zawodów rozegrano m.in. Grand Prix Pol-
ski Teamów. Zwycięzcą 6. Kongresu Brydża Sportowego Beskidzki 
Szlem został Stanisław Gołębiewski, najlepszym zawodnikiem Be-
skidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego w klasyfikacji długofa-
lowej był Jerzy Ujma z drużyny Jocker Oświęcim.                     opr. JacK 

BRĄZ DLA ELIZY 
GAWEŁ

Na starcie międzyna-
rodowych zawodów karate 
Berlin Open  17 luetgo sta-
nęło 925 zawodniczek i  za-
wodników reprezentujących 
143 kluby z 29 państw. Bar-
dzo dobrze wypadła Eliza 
Gaweł z bielskiego Atemi, 
która w kata indywidualnym 
U21 (młodzieżowców) zdo-
była brązowy medal. Tuż za 
podium uplasowała się jej ko-
leżanka klubowa Sonia Wa-
laszczyk, która przegrała wal-
kę o brązowy medal.              r

WIOSNA NA ORLIKU
Od 19 marca (poniedziałek) rusza-

ją zajęcia w ramach akcji Wiosna na Orli-
ku 2018. Miejscem rekreacyjnych wydarzeń 
będzie obiekt w parku przy ulicy Juliusza 
Słowackiego. 

W programie przewidziano warsztaty  
z lekkoatletyki dla dzieci między 10. a 14. ro-
kiem życia. Nie zabraknie również zajęć pił-
karskich dla najmłodszych adeptów futbolu. 

W czwarty dzień tygodnia będą się 
odbywały Czwartki biegowe mające na ce-
lu m.in. przygotowanie wszystkich chęt-

nych do występu w Biegu Fiata. Będzie tak-
że możliwość rozpoczęcia swojej przygody  
z bieganiem w grupie dla początkujących. 
Ten cykl zajęć rozpocznie się wyjątkowo 
wcześniej, bo już 8 marca. Seniorzy będą 
mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach nordic 
walking, gry w boule czy ćwiczeniach ogól-
norozwojowych.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się 
pod kierunkiem instruktorów Bielsko-Bial-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Liczba 
miejsc ograniczona. 

Szczególny na stronie internetowej 
www.bbosir.bielsko.pl                                   q

SĄ BILETY NA MECZ POLSKA – ANGLIA 
Można już kupować bilety na rozgrywany w ramach turnieju 

ośmiu narodów mecz Polska – Anglia, w którym zmierzą się reprezen-
tacje obu krajów do lat 20. Mecz rozegrany zostanie 22 marca o godzi-
nie 18.00 na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Bilety w cenie 10 zł 
sprzedawane są od 12 marca przez Internet na stronie bilety.tspodbe-
skidzie.pl oraz w sklepie TS Podbeskidzie w Gemini Park w godzinach 
pracy centrum handlowego. W kasach stadionu miejskiego bilety będą 
w sprzedaży od 19 marca w godz. 10.00-18.00.                             JacK 

27 maja w Bielsku-Białej odbędzie 
się 26. edycja Biegu Fiata – biegu uliczne-
go na 10 km. Już po raz czwarty biegacze 
z Bielska-Białej i okolic będą mogli wziąć 
udział w przygotowaniach do pokonania te-
go dystansu pod okiem doświadczonych 
biegaczy.

Akcja Bieg Fiata – możesz to prze-
biec! jest skierowana do osób, które nie 
mają motywacji do samodzielnego trenin-
gu biegowego oraz osób, które nie wiedzą, 
jak przygotować się do bezpiecznego prze-
biegnięcia dystansu 10 km. 

Wspólne treningi odbywać się będą 
co czwartek o 18.30 pod okiem specja-
listów ze Sklepu Biegacza przy ul. War-
szawskiej oraz organizatora Biegu Fiata  
i BBOSiR. Pierwszy trening zaplanowano 
w parku Słowackiego przy Orliku już 15 
marca. Spotkania biegowe będą urozma-
icone, ćwiczenia zróżnicowane, uwzględ-

niające umiejętności i kondycję uczestni-
ków.

 – Rozgrzewka, elementy siły bie-
gowej, stretching, przebieżki, bieg ciągły, 
kontrola tempa biegu, przygotowanie psy-
chiczne zawodnika – to tylko elementy,  
o których dowiecie się podczas bezpłat-
nych treningów. Każdy z uczestników 
otrzyma prosty plan treningowy zawierają-
cy podstawowe elementy treningu. Poka-
żemy wam, jak powinien wyglądać trening 
biegowy – mówi Michał Łojewski ze Sklepu 
Biegowego.

Aby przystąpić do akcji nie są wy-
magane zapisy. Treningi są bezpłatne. 
Organizatorami akcji Bieg Fiata – możesz 
to przebiec! są Sklep Biegowy/Biegacza  
w Bielsku-Białej działający przy Tesco Eks-
tra przy ulicy Warszawskiej 180, Agencja 
Sportu Reklamy Andrzej Filipiak oraz Biel-
sko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.     r
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KULTURA

KRÓL MACIUŚ PIERWSZY  
DLA SZKÓŁ

Aż 25.776 uczniów obejrzało przedstawienie Te-
atru Lalek Banialuka Król Maciuś Pierwszy na moty-
wach powieści Janusza Korczaka (reżyseria Konrad 
Dworakowski) w ramach Internetowego Teatru TVP dla 
szkół. Przedstawienie zostało sfilmowane, w jego poka-
zach uczestniczyli widzowie z 540 szkół całego kraju.

Widowisko Banialuki cieszy się popularnością 
wśród widzów i uznaniem krytyki. Otrzymało m.in. Na-
grodę Złocisty – Grand Prix Międzynarodowego Festi-
walu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak w War-
szawie, gdzie wyróżniono także Marikę Wojciechowską 

za plastykę spektaklu oraz Piotra Klimka za muzykę do 
przedstawienia. Kompozytor otrzymał także nagro-
dę za najlepszą muzykę podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Lalek Spotkania w Toruniu. Ponad-
to inscenizację doceniło Jury Dziecięco-Młodzieżo-
wego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada  
w Rzeszowie, które przyznało jej nagrodę za najlep-
szy spektakl. Jury postanowiło nagrodzić w ten sposób 
problematykę poruszoną w spektaklu, grę aktorów oraz 
oprawę scenograficzną. W szczególny sposób komisja 
doceniła interakcję głównego bohatera z widownią, co 
pozwoliło głębiej wniknąć w jego świat.

Spektakl Król Maciuś Pierwszy będzie można zo-
baczyć ponownie w maju w siedzibie Teatru Lalek Ba-
nialuka.                                                                              q

ORESTEJA? W BANIALUCE

16 marca
DK im. W. Kubisz, godz.18.00 – Testament Mistrza: 
Róbmy swoje 
Aquarium, godz. 19.00 – Improwizowana opowieść  
z muzyką i tańcem
Galeria Wzgórze, godz. 19.00 – Jurajski Oddział Blu-
esa
Klub Miasto, godz. 19.00 – Róże Europy, Sztywny Pal 
Azji, Kobranocka
Metrum, godz. 20.00 – Eskaubei & Tomasz Nowak 
Quartet
BCK, godz. 20.30 – Kabaret Smile
17 marca
BWA, godz. 11.00 – Skomponuj mazurka na święta
18 marca
BCK, godz. 18.00 – Maleńczuk gra Młynarskiego
RudeBoy, godz. 18.00 – Ceti i Cochise
19 marca
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF: Truposz
Aquarium, godz. 17.30 – Justyna Chrobak: Córka lasu
20 marca
Klub Miasto, godz. 18.00, 20.30 – Wielka Trasa 
Stand-up Polska
RudeBoy, godz. 19.00 – Daniel Cavanagh
Teatr Polski, godz. 19.00 – 106. Bielska Scena Kaba-
retowa: Kabaret K2 w Programie z kobietą
21 marca
Aquarium, godz. 17.30 – Kobieco-wiosenne wariacje 
poetyckie
BCK, godz. 18.00 – Koncert dla wszystkich
22 marca
Galeria Wzgórze, godz. 17.00 – Anna Danel, Krysty-
na Pryszczyk
3. Festiwal Muzyki Crossover: szkoła muzyczna, 
godz. 18.00 – Bielski Kwartet Puzonowy, Metrum, 
godz. 20.30 – Crossoverower Jam Session
Helios, godz. 18.00 – Kultura dostępna: Najlepszy
Klub Miasto, godz. 20.00 – Illusion
23 marca
3. Festiwal Muzyki Crossover: Muzeum Historyczne, 
godz. 18.00 – La Vida Loca; Metrum, godz. 20.30 – 
The Blu Mantic x Haarpagans
szkoła muzyczna, godz. 18.00 – Alessandro Martire
BCK, godz. 18.30 – Kabaret Pod Wyrwigroszem
Galeria Wzgórze, godz. 19.00 – Piosenka jest dobra 
na wszystko
RudeBoy, godz. 19.00 – Świetliki
Kontrast, piwnica DK Włókniarzy, godz. 19.00 – Disco 
ponad wszystko
24 marca
3. Festiwal Muzyki Crossover: BCK, godz. 18.00 – ra-
dio.string.quartet; Metrum, godz. 20.30 – Psio Crew
Aquarium, godz. 19.00 – LAWAAI
Galeria Wzgórze, godz. 19.00 – Tomasz Filipczak 

Żyjemy w czasach, o których pisał Ajschylos? 
Okrutnych, wojennych, brutalnie prostych. Mechanizm 
zemsty się nie zacina. Zawsze jest dobry powód, by 
zabijać dalej. Będzie sąd? Po co? Rytuał śmierci jest 
przecież prostszy! 

François Lazaro zrobił w bielskiej Banialuce spek-
takl o wielkiej potrzebie przełamania tego sposobu my-
ślenia. Tragedia Ajschylosa dostarczyła ram i gruntu. 

– Przywołujemy teatr grecki, by spojrzeć na daw-
ny świat, okrutny i barbarzyński. Dziś mamy świat w sta- 
nie wojny. Terroryści stoją u drzwi. Pytamy tak samo jak 
Grecy: jak wyjść z tego barbarzyństwa? Jak odtworzyć 
możliwość dialogu, wspólnej pracy? Trzeba poezję i ro-
zum przeciwstawić barbarzyństwu – mówił reżyser na 
przedpremierowym spotkaniu z dziennikarzami. 

Tytuł spektaklu opatrzony jest pytajnikiem. Lazaro 
tłumaczy go tym, że Oresteja? to raczej rodzaj senne-
go marzenia na temat greckiego teatru. Wiedza na jego 
temat jest niepewna, więc trzeba sobie wyobrażać, jak 
myśleli Grecy, czego oczekiwali od teatru, ale też jak 
mówili, jak grali. Widz może ten pytajnik interpretować 
jeszcze inaczej – czy to na pewno starożytna Oresteja? 
A może znowu chodzi o nas?

Krwawa historia rodu Atrydów jest opowiedzia-
na przede wszystkim obrazami i muzyką. Scenografka 
Sevil Gregory postanowiła odwołać się do najbardziej 
oczywistych dla przeciętnego Europejczyka skojarzeń 
z grecką starożytnością. Skojarzenia te – siłą czasu, 
który upłynął – są chrome, ułomne, niekompletne. Po-
łamane posągi, fragmenty kolumn, kamienne bloki. Na 

scenie, mocą teatru, dokonuje się ich rekonstrukcja. 
Ożywają obrazy z czarnofigurowej ceramiki, zreduko-
wany do pary nóg posłaniec dociera do Argos, wraca 
i ginie zwycięski, kulawy Agamemnon. Jego zgon –  
wszystkie śmierci, którymi żywi się ta historia – opowie-
dziany jest szalejącą czerwienią na białej zasłonie. Za-
słona jest też żaglem, w który nareszcie dmucha wiatr, 
ogniem stosu Ifigenii, dymem przypominającym lekko 
rozmazane rentgenowskie zdjęcie. Każdy obraz, każ-
de wizualne rozwiązanie coś tu znaczy, znaczą też trzy 
obecne na scenie kolory – czyli czerń, czerwień i biel. 

Niezrozumiały język starożytnych Greków nie 
unosi akcji i jej nie wyjaśnia (choć niektórzy premierowi 
widzowie przyznawali się, że ze wszystkich sił usiłowali 
jednak coś rozumieć), za to buduje atmosferę spektaklu 
na równi z innymi teatralnymi środkami. Naprowadze-
niu widza na właściwą drogę służą lakoniczne i spo-
radyczne polskie napisy. Akcję unosi natomiast potęż-
na muzyka, także będąca swego rodzaju rekonstrukcją 
– instrumentów, na których ją zagrano, używano po-
noć już w starożytności. Krzysztofowi Maciejowskiemu 
udało się zmieścić w niej gniew i błaganie. 

Lazaro zastrzegał, że nie robił spektaklu po to, 
by wygłosić jakąś lekcję dla współczesnych. To niezu-
pełnie prawda. W końcowej scenie aktorzy porzucają 
wojenny rynsztunek, by powrócić w cywilu i wygłosić 
– po polsku – ogólnorozwojowe przesłanie, że obywa-
tele muszą się zjednoczyć przeciwko barbarzyństwu. 
Oresteja? dopłynęłaby do celu i bez tego podkreślenia. 
Wystarczy zaufać Atenie.                                            mt

Oresteja?  
na motywach Ajschylosa
reżyseria: François Lazaro, 
scenografia: Sevil Grego-
ry, muzyka: Krzysztof Ma-
ciejowski
aktorzy: Małgorzata Bul-
ska, Magdalena Obidow-
ska, Lucyna Sypniewska, 
Dagmara Włoszek, Ziemo-
wit Ptaszkowski, Tomasz 
Sylwestrzak, Ryszard Syp-
niewski, Piotr Tomaszewski
spektakl zrealizowano 
we współpracy z Clastic 
Théâtre (Francja)


