
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 7/423  5.04.2019

7/2019

w numerze:

 

przedszkolaki mają fajniej

UWAGA! 
2 maja 2019 r. Urząd 
Miejski w Bielsku- 
-Białej będzie 
nieczynny. Urząd 
Stanu Cywilnego 
będzie tego dnia 
pracował w godz. 
8.00-12.00 (rejestracja 
zgonów). Urząd 
Miejski będzie  
za to czynny w sobotę 
13 kwietnia w godz. 
8.00-17.00. 

20 marca w Przedszkolu nr 42  
w Wapienicy oddano do użytku nowy 
oddział, który powstał w ramach  
unijnego projektu Radosne 
przedszkolaki. Symboliczą wstęgę 
przecieły same przedszkolaki  
w towarzystwie prezydenta Bielska- 
-Białej Jarosława Klimaszewskiego. 

 – Podczas takich uroczystości przypo-
minamy sobie, że wychowanie i kształtowa-
nie młodego człowieka rozpoczyna się właśnie 
w przedszkolu. To tutaj kształtuje się nawyki, 
dzięki którym później nasi uczniowie osiągają 
bardzo dobre wyniki w nauce. Dobrze, że ko-
lejny obiekt został pięknie zmodernizowany. 
Mamy plany na przyszłość związane z przed-
szkolami. Wychowanie dzieci w dzisiejszych 
czasach nie jest łatwe, sam mam trójkę. Dobre 
warunki lokalowe połączone ze spójnym pro-
gramem i współpracą rodziców i nauczycieli na 
pewno przyniosą pożądane efekty – mówił pre-
zydent Jarosław Klimaszewski. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele oświaty z całego miasta oraz radni Rady 
Miejskiej: Piotr Kochowski, Konrad Łos, Piotr 
Ryszka. Obiekt pobłogosławił ks. kanonik Je-
rzy Matoga, proboszcz parafii św. Franciszka 
w Wapienicy.  

W ramach realizacji projektu  Radosne 
Przedszkolaki Przedszkole nr 42 im. Przy-
jaciół Przyrody uzyskało dodatkowo 339 
m² powierzchni użytkowej. Obiekt ma teraz 
ponad 1700 m² powierzchni. Od września 
będzie się w nim bawić i uczyć 215 dzieci  
w wieku 3-6 lat. Pracować tu będzie 38 
osób personelu, w tym 24 nauczycieli, z któ- 
rych 7 osób to specjaliści do pracy z dziec-
kiem z problemami w różnym zakresie.

 – Nasz atut to nowoczesna kuchnia. 
Teraz dwie nowe, piękne sale zabaw, sala 
terapeutyczna i gabinet logopedyczny po-

większą dotychczasowe możliwości pracy 
z przedszkolakiem. Organizacja naszego 
przedszkola i rozwiązania logistyczne są 
u nas unikatowe. Prawie każda grupa ma 
własne wejście do przedszkola, własną 
szatnię i niezależną łazienkę. Dzięki temu 
dzieci są bardzo bezpieczne, jednocześnie 
ułatwiony jest kontakt rodzica z nauczycie-
lem. To bardzo ważne elementy pracy z ma- 
łym człowiekiem i jego rodziną – informo-
wała dyrektor przedszkola Teresa Migdał-
-Baran.

ciąg dalszy na str. 12 

– Udało się nam pokonać wszystkie trudności, dzięki 
czemu System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerów 
Miejskich BBbike nie tylko znów działa, ale został powięk-
szony o nowe stacje. Mam nadzieję, że rowery miejskie 
będą jeszcze częściej wykorzystywane jako alternatywa 
dla komunikacji samochodowej. Dzięki rowerom promuje-
my zdrowy styl życia – mówił prezydent Jarosław Klima-
szewski, przecinając wstęgę. 

rowery miejskie wróciły na ulice
1 kwietnia, jednak nie na Prima Aprilis,  
ale na poważnie miejskie rowery powróciły na 
ulice Bielska-Białej. Charakterystyczne zielone 
rowery stanęły już w 24 lokalizacjach i czekają 
na pierwsze wypożyczenia. 

ciąg dalszy na str. 11 

złota maska 
dla maciejow-
skiego
– str. 2

miejskie  
stypendia 
sportowe
– str. 3

na plażę do 
parku strzy-
gowskiego
– str. 8
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13 marca w Filii Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej odbył się werni-
saż wystawy Baśnie i legendy polskie. Ekspozycję tworzą prace plastycz-
ne uczestników terapii zajęciowej Jesteś potrzebny! – te zajęcia skiero-
wane do osób z niepełnosprawnością od 2004 r. organizuje Bielskie Sto-
warzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki. Jak mówi kierowniczka filii KB 
Agnieszka Glinkowska, prace prezentowane na wystawie są unikalne, ich 
niezwykłość jest tym większa, że autorami są osoby, które nie są związa-
ne ze sztuką. Widać w nich autentyczny talent, wrażliwość w postrzega-
niu świata, swobodę, naturalność i całą gamę emocji, która przejawia się  
w niezwykłej kolorystyce. Patrząc na te prace, każdy czuje się lepiej. Bije 
od nich pozytywna energia. Tak, jak i od samych autorów. 

Wystawę można oglądać do 15 kwietnia.                                             ps

pozytywna energia  
artystyczna

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej przygotowało 22 
marca w Książnicy Beskidzkiej konferencję historyczną poświęconą set-
nej rocznicy wojny czechosłowacko-polskiej o Zaolzie. Miłośnicy historii  
z wielkim zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat tego zapomnia-
nego konfliktu. Dr Rafał Butor – historyk, nauczyciel w Bielskiej Szkole 
Przemysłowej – wygłosił referat Historyczne uwarunkowania konfliktu pol-
sko-czeskiego. Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego do XX w. Historyk, 
wykładowca Akademii Sztuki Wojennej dr Grzegorz Wnętrzak przedstawił 
Konflikt o Śląsk Cieszyński na tle sytuacji politycznej w  Europie Środko-
wej. Spotkanie zakończyło wystąpienie pracownika cieszyńskiej filii Peda-
gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Stefana Króla o militar-
nych aspektach wojny o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 r.              JacK 

konflikt o zaolzie

parkomat  
w komórce

Płatności elektroniczne (e-płatno-
ści) stanowią wygodną oraz nowocze-
sną alternatywę dla tradycyjnego zaku-
pu biletów parkingowych. Dają kierowcy 
możliwość kupna biletu w sposób ela-
styczny – bez konieczności posiadania 
gotówki, jak również umożliwiają prze-
dłużenie w dowolnym momencie opła-
conego już postoju – bez dokonywania 
tych czynności na miejscu.

W Strefach Płatnego Parkowania 
w Bielsku-Białej istnieje możliwość do-
konywania e-płatności za postój pojaz-
dów w oparciu o dwie aplikacje mobil-
ne: mobiParking/SkyCash (firmy Sky-
Cash Poland S.A.) oraz moBILET (firmy 
Mobile Traffic Data Sp. z o.o.). Aplikację 
mobiParking można pobrać ze strony 
m.skycash.com, natomiast moBilet ze 
strony m.mobilet.pl. Obie aplikacje do-
stępne są w sklepie z aplikacjami (Go-
ogle Play oraz App Store). Dodatkowo 
SkyCash umożliwia zakup biletów ko-
munikacji miejskiej MZK, jak również ko-
lejowej (Koleje Śląskie). 

Podczas pierwszego uruchomie-
nia konieczne jest przeprowadzenie 
krótkiej rejestracji, doładowanie konta 
dowolną kwotą i już możemy kupować 
bilety. Zachęcamy do częstego korzy-
stania z tej formy płatności, jako prak-
tycznego narzędzia dającego swobodę 
oraz mobilność. Szczegółowe informa-
cje o korzystaniu z aplikacji mobilnych 
dostępne są na stronach: 
www.skycash.com,  www.mobilet.pl
www.parkowaniebielsko.pl

Na zaproszenie władz miasta partnerskiego Nyíregyháza przedsta-
wiciele bielskiego samorządu wzięli udział w obchodach Dnia Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej w dniach 21-23 marca. Delegacje z Rzeszowa, Gor-
lic oraz Bielska-Białej – polskich miast partnerskich Nyíregyházy – wspól-
nie z gospodarzami wzięły udział w uroczystych obchodach tego święta. 
W programie obchodów, które odbyły się w Centrum Kultury Váci Mihály 
znalazły się wystąpienia gości, koncert trio z Zespołu Szkół Muzycznych 
nr 1 im. K. Szymanowskiego z Rzeszowa, występ folklorystycznego ze-
społu tanecznego Szabolcs z Nyíregyháza oraz koncert polskich pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Polsko-Węgierskiego Chóru z Nyíregyháza.

W imieniu mieszkańców Bielska-Białej życzenia wszelkiej pomyśl-
ności dla mieszkańców najmłodszego miasta partnerskiego i jego władz 
przekazał zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak, który wraz z prze-
wodniczącym Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej 
Karolem Markowskim reprezentował Bielsko-Białą podczas tych uroczy-
stości. W obchodach wziął udział także Konsul Ambasady RP w Buda-
peszcie Marcin Sokołowski.                                                                  opr. JacK 

dzień przyjaźni polsko-
-węgierskiej

1 kwietnia w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu rozdano 
Złote Maski – Nagrody Teatralne marszałka województwa śląskiego – za 
przedstawienia przygotowane przez ślaskie teatry w 2018 roku. Z sześciu 
nominacji dla Teatru Polskiego i Teatru Lalek Banialuka (przedstawienie 
roku – Ciało Bambina, spektakl dla młodych widzów – Tuwim i… ; aktor-
stwo rola kobieca – Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt za Ciało Bambina; reży-
seria – Agata Puszcz za Ciało Bambina; scenografia – Sevil Gregory za 
spektakl Oresteja?; nagroda specjalna – Krzysztof Maciejowski) wynikła 
tylko jedna jedna specjalna Złota Maska, za to doceniająca produkcje obu 
bielskich scen. Otrzymał ją kompozytor Krzysztof Maciejowski za muzykę 
do przedstawień Oresteja? na motywach Ajschylosa w reżyserii François 
Lazaro w Banialuce oraz Ciało Bambina w TP w reż. Agaty Puszcz.

Krzysztof Maciejowski był już laureatem Złotej Maski – w 2007 roku 
kapitułę nagrody urzekła jego muzyka do Testamentu Teodora Sixta w re-
zyserii Roberta Talarczyka w Teatrze Polskim.                                              r

złota maska  
dla k. maciejowskiego
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Spotkanie było okazją do podsumowania 
sportowego dorobku 2018 roku, w którym repre-
zentanci Bielska-Białej odnieśli znaczące suk-
cesy w sportach letnich i zimowych, w dyscy-
plinach olimpijskich, paraolimpijskich i nieolim-
pijskich. 

Sportowcy już po raz 16. otrzymali wspar-
cie finansowe Miasta Bielska-Białej. Wśród 63 
tegorocznych stypendystów jest 17 zawodników 
uprawiających tenis ziemny, 9 piłkarzy futsalu, 
8 przedstawicieli sportów walki (judo, ju-jitsu, 
boks, kick-boxing), 7 gimnastyków artystycz-
nych, po 4 piłkarzy piłki siatkowej i piłki ręcznej, 
3 narciarzy alpejskich, po dwóch przedstawicieli 

lekkoatletyki, rajdów samochodowych i enduro 
oraz po jednym przedstawicielu pływania, strze-
lectwa sportowego, wspinaczki sportowej, ko-
larstwa górskiego i biegów górskich. Wśród sty-
pendystów jest również jeden sportowiec nie-
pełnosprawny, reprezentujący Beskidzkie Zrze-
szenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start.

Jak co roku przyznane zostały także na-
grody za wysokie osiągnięcia sportowe, któ-
re otrzymali: tenisistka Magdalena Zajda, szy-
bownik Sebastian Kawa, kulomiot Michał Ha-
ratyk, judoka Patryk Wawrzyczek, alpejczyk 
paraolimpijczyk Igor Sikorski i tenisista Mikołaj  
Wrzoł.                                                              JacK

najlepsi sportowcy otrzymali miejskie stypendia

W 2018 roku Teatr Polski i Teatr Lalek Banialuka odwiedziło w sumie 
170 tysięcy widzów. Prawie tylu, ilu mieszkańców ma nasze miasto.

Wybitni sportowcy, którzy otrzymali stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej za wyniki uzyskane na zawodach rangi 
krajowej i międzynarodowej, gościli 27 marca w Ratuszu. 

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:

Stypendia, co chciałbym wyraźnie podkreślić, mają na ce-
lu wspieranie rozwoju zawodników i zawodniczek szczególnie 
uzdolnionych sportowo. Wśród 63 tegorocznych stypendystów 
są 22 osoby, które otrzymywały stypendia w 2018 roku (za osią-
gnięcia uzyskane w 2017 roku). Dziękuję wszystkim szkoleniow-
com za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój sportowy naszych 
dzisiejszych bohaterów, którzy mogą spełniać swoje marzenia. 
Dziękuję działaczom sportowym na czele z prezesami klubów  
i członkami zarządów za zapewnienie organizacyjnych i finanso-
wych warunków do realizacji całego procesu funkcjonowania klu-
bów. Chciałbym zadeklarować wolę dalszej współpracy samorzą-
du Bielska-Białej z klubami sportowymi na rzecz wspierania spor-
tu w naszym mieście i stwarzania warunków do jego rozwoju,  
w  tym szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, które jest podsta-
wowym fundamentem rozwoju sportu wyczynowego. q

twist na dzień teatru

 – Można powiedzieć, że każdy 
bielszczanin przynajmniej raz w tym ro-
ku był w teatrze – kreatywnie podsumo-
wał statystyki prezydent Jarosław Klima-
szewski na miejskiej gali z okazji świę-
ta teatru.

Międzynarodowy Dzień Teatru 
przypada 27 marca, ale miejskie nagro-
dy teatralne w Bielsku-Białej rozdano już 
25 marca w rytmie twista. Było ich tra-
dycyjnie pięć: listy gratulacyjne i finanso-
wy załącznik otrzymali tym razem aktor-
ka Banialuki Małgorzata Bulska; zwią-
zana z amatorskim ruchem teatralnym 
Jadwiga Grudzińska – szefowa działają-
cego w Domu Kultury Włókniarzy Teatru 

Bez Granic; aktor Teatru Polskiego Piotr 
Gajos; Monika Jędrzejewska, która dba 
o budowanie wizerunku Banialuki oraz 
rzemieślnik teatralny Jerzy Golenia, od 
40 lat pracujący w TP. 

Wcześniej prezydent Jarosław Kli-
maszewski złożył gratulacje aktorkom 
Banialuki – Barbarze Rau i Marii Byr-
skiej, nagrodzonym z okazji obchodzo-
nego 21 marca Światowego Dnia Lalkar-
stwa. Barbara Rau została odznaczona 
Brązowym Medalem Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis, a Maria Byrska – Me-
dalem 100-lecia Związku Artystów Scen 
Polskich. Przypomniał także o nomina-
cjach do Złotych Masek, których bielskie 

teatry zdobyły w sumie sześć: Teatr Pol-
ski cztery – za spektakl Ciało Bambina, 
a Banialuka dwie – za spektakle Tuwim 
i... oraz Oresteja?.

 – Ale nie mam wątpliwości, że nie 
skończy się tylko na nominacjach – po-
wiedział prezydent. 

ciąg dalszy na str. 10 

M. Bulska, J. Klimaszewski, J. Grudzińska, P. Gajos i M. Jędrzejewska

M. Zajda, I. Sikorski i S. Kawa z prezydentem J. Klimaszewskim

Stypendyści sportowi i zdobywcy nagród za osiągnięcia sportowe
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– Do programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Biel-
sku-Białej na lata 2014-2020, który jest kontynuacją progra-
mu z lat 2007-2013, zostało zgłoszonych 65 projektów na kwo-
tę 404.418.284,80 zł. W ostatnich dwóch latach realizowano  
w sumie 32 projekty, 8 z nich już zakończono, 21 jest w trak-
cie realizacji, a 3 są rozpoczęte – informowała kierownik Biura 
ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej Jolanta 
Jędrzejczyk.

Wśród projektów zakończonych warto wymienić ten, któ-
ry zrealizował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, dotyczący 
rewitalizacji budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 20. Za 
1.886.569,71 zł wykonano tam remont dachu i elewacji, wy-
mieniono stolarkę zewnętrzną budynku, wydzielono 14 loka-
li mieszkalnych, które zostały wyremontowane. Wśród projek-
tów zrealizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Ła-
ny są m.in. Reklamowy raj, który polegał na uporządkowania 
przestrzeni reklamowej na elewacjach pawilonów handlowych 
na tym osiedlu; czy remont zabytkowej kapliczki, uporządko-
wanie przestrzeni wokół niej oraz budowę infrastruktury umoż-
liwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym do obiektu, w któ- 
rym znajduje się Spółdzielcze Centrum Kultury Klub Best.

W ramach rewitalizacji obszarów miejskich Miejski Za-
rząd Dróg zrealizował projekt Rozbudowa ulicy Sobieskiego. 
Ulicę tę przebudowano na odcinku od ul. św. Trójcy do ronda 
przy pl. Zwycięstwa, zwiększając bezpieczeństwo użytkowni-
ków i poprawiając wygląd i jakość przestrzeni publicznej.

Obecnie Biuro ds. Rewitalizacji realizuje projekty związa-
ne z remontami budynków przy ul. Wzgórze 14, Rynek 16/ Sło-
wackiego 1b. Wykonano tam roboty demontażowe i wyburze-

niowe, montaż nowych nadproży, instalacje centralnego ogrze-
wania w istniejącym lokalu użytkowym, przystąpiono do robót 
remontowych w lokalach mieszkalnych. 

Trwa modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku 
przy ul. Rynek 25 i pl. św. Mikołaja 12. Rozpoczęte zostały tam 
roboty remontowo-budowlane, wykonano odkrywki fundamen-
tów, prace demontażowe i wyburzeniowe oraz montaż nowych 
nadproży.

W ramach programu rewitalizacyjnego Straż Miejska re-
alizuje kolejny etap projektu Monitoring CCTV. Rozbudowa-
no system monitoringu CCTV o 19 kamer, doposażono sta-
nowisko kierowania SM w wideorejestrator oraz zabudowano 
w trzech punktach dostępowych sieci szerokopasmowej trzy 
przełączniki sieciowe – dzięki temu osiągnięto rezultat, jakim 
jest poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Ży-
wieckiej 15 w ramach programu rewitalizacji prowadzi projekt 
Aktywny Senior. Rozbudowa jadalni wraz z nadbudową w DPS.  
Z tego samego programu realizowane są również m.in. mo-
dernizacje Bielskiego Centrum Kultury i willi Sixta oraz tworzo-
ne są mieszkanie socjalne i chronione przy ulicach Przechód 
i Komorowickiej. 

Trwają także prace przygotowawcze związane z remon-
tem elewacji i dachu budynku przy ul. Łukowej 5 i budynku przy 
ul. Wyzwolenia 6 A oraz projektu Aktywne przestrzenie — re-
witalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej — etap II.   

Zainteresowanych wszystkimi działaniami odsyłamy do 
sprawozdania za lata 2017-2018 z realizacji Programu Rewi-
talizacji Obszarów Miejskich w B-B na lata 2014-2020.     JacK

sprawozdanie z rewitalizacji obszarów miejskich 
Jednym z trudniejszych 
zadań inwestycyjnych  
w Bielsku-Białej jest remont 
i modernizacja  
tzw. starej substancji 
miejskiej. Zaniedbane 
budynki, ze skomplikowaną 
strukturą własnościową 
i objęte ochroną 
konserwatorską – to 
niełatwy temat do realizacji. 
Jednak rewitalizacja to 
szerszy program, który 
obejmuje również inne 
elementy związane z życiem 
miasta. Realizację programu 
Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich w Bielsku- 
-Białej na lata 2014-2020 
przedstawiono na sesji Rady 
Miejskiej 19 marca.

Od lat strażacy cieszą się największym zaufa-
niem pośród służb mundurowych. Tak dobra opinia 
wynika z ciężkiej, codziennej służby strażaków, czę-
sto niebezpiecznej pracy, w której ratownicy styka-
ją się z ekstremalnymi sytuacjami. Strażackie staty-
styki poznaliśmy podczas marcowej sesji Rady Miej-
skiej.

W ubiegłym roku podczas 2.493 akcji strażac-
kich w Bielsku-Białej 6 osób poniosło śmierć, a 366 
osób doznało obrażeń ciała. 

Rejon operacyjny Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej zabezpiecza 
codziennie na zmianie służbowej 39 strażaków, sta-
cjonujących w dwóch Jednostkach Ratowniczo-Ga-
śniczych rozlokowanych na terenie Bielska-Białej 
oraz w posterunku PSP w Czechowicach-Dziedzi-
cach. W 2018 r. w Bielsku-Białej miało miejsce 2.493 
zdarzeń (w 2017 r. odnotowano 2.954 zdarzeń), 
wśród nich 307 pożarów, 1.694 miejscowych zagro-
żeń, 492 fałszywe alarmy – 8 złośliwy, 266 w dobrej 
wierze, 218 z instalacji wykrywania pożarów.

 – Analiza liczby zdarzeń na przestrzeni lat 
wskazywała stałą tendencję wzrostową interwencji 
odnotowywanych na terenie miasta. Na spadek licz-
by zdarzeń w ubiegłym roku duży wpływ miał brak 
występowania anomalii oraz gwałtownych zjawisk 
pogodowych – takich jak porywy silnego wiatru czy 

intensywne opady atmosferyczne itp. Odnotowujemy 
za to wzrost alarmów fałszywych – informował ko-
mendant miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbi-
gniew Mizera. – W dalszym ciągu duży procent, bo 
około 10 proc. wszystkich miejscowych zagrożeń, 
stanowi usuwanie plam oleju i płynów eksploatacyj-
nych z jezdni, powstałych w wyniku wypadku drogo-
wego lub innych zdarzeń – dodaje komendant.    

Jak wynika ze statystyk, prawdopodobne przy-
czyny powstawania zdarzeń wymagających inter-
wencji strażaków były różne. Wśród pożarów naj-
więcej – bo aż 23,01 proc. – powstało z nieustalo-
nych przyczyn (89 zdarzeń). Natomiast 22,22 proc. 
pożarów to ewidentnie efekt nieostrożności osób do-
rosłych i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwar-
tym – w tym papierosami i zapałkami. Na trzecim 
miejscu z wynikiem 13,07 proc. plasują się pożary 
powstałe w wyniku wad i nieprawidłowej eksploata-
cji urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Najwięcej 
tzw. miejscowych zagrożeń, bo aż 25,70 proc.. po-
wstało w wyniku niezachowania zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu środków transportów.

Strażacy wydatnie pomogli podczas zabezpie-
czenia 75. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, za-
bezpieczali również 24. Sesję Konferencji Stron Ra-
mowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu w Katowicach.                       JacK 

strażackie statystyki

podziękowania dla naczelników
Podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 19 marca 

podziękowania za długoletnią pracę złożono dwóm naczel-
nikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, któ-
rzy przeszli na zasłużoną emeryturę. Prezydent miasta Ja-
rosław Klimaszewski i przewodniczący RM Janusz Okrzesik 
pożegnali, wręczając kwiaty, Tadeusza Januchtę – wielolet-
niego naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz Adama 
Grzywacza – wieloletniego naczelnika Wydziału Gospodarki 
Miejskiej. Nowym naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowi-
ska została Danuta Przybyło, która poprzednio była kierow-
nikiem referatu Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego w Katowicach. Szefem Wydziału Gospodarki 
Miejskiej UM został Wiesław Maj.                                            JacK 

T. Januchta i A. Grzywacz
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rada miejska

O tym, że rodzina jest najlepszym wspar-
ciem dla wszystkich jej członków nikogo nie trze-
ba przekonywać. To tam zawsze można liczyć na 
pomoc i zrozumienie. Jednak zdarzają się przy-
padki, że z różnych powodów rodzina popada  
w kłopoty. Czasami jest to śmierć najbliższych,  
a czasami kłopoty biorą się z nieporadności życio-
wej, nadużywania alkoholu lub problemów z inny-
mi używkami. W takich przypadkach rodzinę musi 
wpierać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, któ-
ry na sesji Rady Miejskiej 19 marca zaprezentował 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspie-
rania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 
roku.

Jedną z form pomocy oferowanej przez 
MOPS jest asystent rodziny, który ma za zadanie 
wspomagać rodzinę w osiągnięciu przez nią sta-
bilizacji życiowej umożliwiającej prawidłowe wy-
pełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Asystenta rodziny przydziela dyrektor MOPS na 
podstawie wywiadu środowiskowego i analizy sy-
tuacji rodziny przeprowadzonej przez pracownika 
socjalnego. Do pracy z asystentem zobowiązuje 
także sąd rodzinny na mocy postanowienia. Asy-
stent pracuje również z rodziną, która jest zagro-
żona umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, 
jak również w przypadku czasowego umieszcze-
nia dziecka poza rodziną.

 – W 2018 roku w Bielsku-Białej pomocą asy-
stentów objęto 87 rodzin. Z 30 rodzinami zakoń-
czono pracę, w tym z 16 w związku z uzyskaniem 
zakładanych efektów; w przypadku pozostałych,  
z uwagi na brak współpracy ze strony rodzin bądź 
innych przyczyn. W niemal wszystkich rodzinach 
objętych wsparciem asystenta rodziny, mimo za-
grożenia umieszczeniem dzieci w pieczy zastęp-
czej, udało się utrzymać dzieci w środowisku ro-
dzinnym. W przypadku 4 rodzin konieczne było 
podjęcie działań w celu zabezpieczenia sytuacji 
dzieci poprzez umieszczenie ich w pieczy zastęp-
czej – 4 dzieci trafiło do rodzinnej pieczy zastęp-
czej, jedno dziecko do placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej. Natomiast w przypadku dwóch ro-
dzin, z którymi pracował asystent, dwoje dzieci 
wróciło pod opiekę rodziców biologicznych – in-
formowała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Aleksandra Ciaciura. – Ponadto w 
stosunku do 24 rodzin asystenci rodziny prowadzili 
monitoring po zakończeniu pracy z rodziną, w po-
zostałych rodzinach prowadzenie monitoringu nie 
było możliwe (np. przeprowadzka poza teren mia-
sta), w wielu przypadkach rodziny były monitoro-
wane przez pracowników socjalnych – dodała na-
czelnik MOPS. 

Kolejną formą pomocy jest poradnictwo spe-
cjalistyczne. W jego ramach udzielono ok. 1600 
porad, w tym 183 porady opiekuńczo-wychowaw-
czych. Pomoc dla rodzin przeżywających trudno-
ści w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych w formie mediacji oraz terapii przeprowa-
dzono dla 82 rodzin. 

Potrzebujący mogą korzystać również z po-
mocy placówek wsparcia dziennego. wspierają 
one rodziny w zakresie pomocy w opiece i wycho-
waniu dziecka. W ubiegłym roku te zadania reali-
zowało w naszym mieście Środowiskowe Cen-
trum Pomocy, które 1 lutego 2019 r. przekształ-
cone zostało w Zespół Placówek dla Dzieci i Mło-
dzieży Parasol. Ponadto w Bielsku-Białej w 2018 
roku funkcjonowały również trzy placówki wspar-
cia dziennego, których prowadzenie miasto zleci-
ło podmiotom prowadzącym działalność w sferze 
pożytku publicznego – Świetlicy Środowiskowej 
Dzieciątka Jezus, Świetlicy Socjoterapeutycznej 
Ignis oraz placówce wsparcia dziennego prowa-
dzonej w formie pracy podwórkowej pod nazwą 
Ulica Kreatywna.

Zdarzają się sytuacje, w których rodzice z róż- 
nych powodów nie mogą zapewnić dziecku opieki 
i wychowania, wtedy organizowana jest piecza za-
stępcza. Piecza zastępcza zapewnia pracę z ro- 
dziną, umożliwiając powrót dziecka do rodziny bio-
logicznej lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie 
do przysposobienia dziecka, a w przypadku bra-
ku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę 
i wychowanie w środowisku zastępczym; ponad-
to przygotowuje dziecko do godnego i samodziel-
nego życia, pokonywania trudności życiowych, na-
wiązywania właściwych relacji i kontaktów z rodzi-
ną i otoczeniem.

Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy za-
stępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu 
lub – w przypadku pilnej konieczności – na wnio-
sek lub za zgodą rodziców dziecka możliwe jest 
jego umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Dzieje się to na podstawie umowy zawartej mię-
dzy rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny 
dom dziecka a starostą właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce pro-
wadzenia rodzinnego domu dziecka. 

 – Liczba rodzin zastępczych w roku 2018 
utrzymywała się na takim samym poziomie, jak 
w roku 2017. Na 31 grudnia 2018 roku w Bielsku-
-Białej funkcjonowało 188 rodzin zastępczych i 6 
rodzinnych domów dziecka, w których wychowy-
wało się łącznie 272 dzieci, natomiast na koniec 
2017 r. było to 189 rodzin zastępczych i 6 rodzin-
nych domów dziecka, w których wychowywało się 
łącznie 269 dzieci. W 2018 r. zaobserwowano spa-
dek liczby rodzin zastępczych niezawodowych, na-
tomiast wzrost liczby rodzin zastępczych spokrew-
nionych. Z uwagi na brak kandydatów nie utwo-
rzono nowych rodzin zastępczych zawodowych  
i rodzinnego domu dziecka – informowała dyrektor 
MOPS Aleksandra Ciaciura.

W 2018 roku funkcjonowało w naszym mie-
ście 220 rodzin zastępczych (213 w 2017 r.), były 
wśród nich rodziny zawodowe, niezawodowe, spo-
krewnione oraz rodzinne domy dziecka, w których 
łącznie przebywało 314 dzieci (307 w 2017 r.). 

Jacek Kachel 

rodzina w kryzysie rm uchwaliła
Podczas VI sesji Rady Miejskiej obecnej kadencji 19 marca 

podjęte zostały uchwały w sprawach: 
przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta za lata 2017-2018 

z realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich  
w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-
2013);

sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 5 marca 2019 
r. z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2018 rok (według stanu 
na 31 grudnia 2018 roku);

przyjęcia informacji z 4 marca 2019 r. – Stan środowiska w woje-
wództwie śląskim w 2017 roku opracowanej przez Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Okręgowego 
w Bielsku-Białej;

zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok;
zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z 18 grudnia 2018 r. – Wieloletniej prognozy finansowej mia-
sta Bielska-Białej;

Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej;
przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochro-
ny przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta 
Bielska-Białej za 2018 rok;

przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskie-
go Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Bia-
łej i Powiatu Bielskiego w 2018 roku;

określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowa-
nych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2019;

przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r;

kontynuowania zadania powiatu bielskiego w zakresie prowa-
dzenia powiatowej biblioteki publicznej przez gminę Bielsko-
-Biała;

składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólno-
kształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowa-
dzonych przez miasto Bielsko-Biała w postępowaniu rekruta-
cyjnym na rok szkolny 2019/2020;

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sze-
ścioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Bielsko-Biała;

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z za-
daniem Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 
31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1;

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez mia-
sto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te 
usługi;

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej.

oprac Jack

Następna sesja Rady Miejskiej Bielska-Białej  
VIII kadencji odbędzie się 16 kwietnia. Początek  
o godz. 10.00.



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 7/423  5.04.20196
miasto

W przeszłości ul. 11 Listopada była najważniej-
szym deptakiem handlowym miasta, po stworzeniu 
centrów handlowych, także w centrum Bielska-Białej, 
to one przejęły tę funkcję. Aby odpowiedzieć na pyta-
nie: Ulica 11 Listopada. Powrót do przeszłości czy no-
we życie? – postanowiono zorganizować debatę pu-
bliczną. Poprzedziły ją warsztaty, podczas których 
uczestnicy zajęć diagnozowali obecny stan ulicy i snuli 
wizje, co do jej przyszłości. Pytano, czego chcą miesz-
kańcy, co zrobić, żeby ożywić tę ulicę. 

Wszystkim tym działaniom i pomysłom przysłu-
chiwał się prezydent miasta Jarosław Klimaszewski 
oraz jego zastępca Przemysław Kamiński. Ostatecz-
nie uczestnicy warsztatów stworzyli 7 projektów, a ra-
czej pomysłów, które stały się wytycznymi do dyskusji 
panelowej. Pomysłów było wiele – od ulicy dla rzemio-
sła i kultury czy organizacji pozarządowych, po zielone 
ogrody i... ule dla pszczół.

Po warsztatach odbyła się debata, zaintereso-
wanie nią przerosło oczekiwania organizatorów. W sa-
li sesyjnej Ratusza pojawili się parlamentarzyści, radni 
Rady Miejskiej oraz w bardzo dużej liczbie mieszkań-
cy miasta, żywo zainteresowani rozwojem życia w cen-
trum. 

W debacie udział wzięli – prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski, autor ponad dziewięćdzie-
sięciu prac i ekspertyz dotyczących m.in. problematy-
ki rozwoju lokalnego i regionalnego dr hab. Krzysztof 
Gwosdz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr inż. arch. 
Maciej Borsa z Towarzystwa Urbanistów Polskich, wi-
ceprezydent Rybnika Piotr Masłowski oraz historyk 
sztuki i miłośnik bielskiej i bialskiej architektury Prze-
mysław Czernek.

 – Ta ulica nie przyciąga. Jest zabrukowana i za-
betonowana, nie ma zieleni. Interwencji urbanistycznej 
wymagają przecznice – opisywał swój spacer ul. 11 Li-
stopada dr hab. Krzysztof Gwosdz z UJ. 

– Z drugiej jednak strony, widziałem w kraju bar-
dziej zaniedbane ulice. Bielsko-Biała jest prężnym, do-
brze rozwijającym się miastem, dlatego nie dziwię się, 
że tu aspiracje są większe. Planując rozwiązania, nie 

można kopiować czegoś, co już jest, ale raczej propo-
nować coś nowego. Nie można ścigać się z galeriami 
handlowymi, bowiem i one przeżywają kryzys, gdyż 
coraz więcej osób robi zakupy w Internecie – zwra-
cał uwagę na walory miasta dr inż. arch. Maciej Borsa  
z Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zaś wiceprezy-
dent Rybnika Piotr Masłowski podzielił się swoimi do-
świadczeniami w przywracaniu do życia społecznego 
ulic w Rybniku. 

Prezydent Jarosław Klimaszewski, wsłuchując się 
w dyskusję, odniósł się na gorąco do koncepcji wypra-
cowanych podczas warsztatów. Najmniej przypadł mu 
do gustu pomysł tzw. zielonej ulicy.

 – Nie dlatego, że nie lubię zieleni, jakieś jej ele-
menty oczywiście muszą się pojawić na ul. 11 Listo-
pada. Mamy tereny zielone, gdzie ta funkcja powinna 
być uwypuklana. Natomiast dla mnie słowo tradycja po-
winno być tutaj dominujące i takich powinniśmy szukać 
rozwiązań – argumentował prezydent Bielska-Białej. – 
Bardziej skłaniałbym się do wsparcia rzemiosła. Ci nie-
liczni rzemieślnicy, którzy zostali, cienko przędą. Roz-
proszenie, koszty działalności – to wszystko utrudnia 
im działalność. Rzemieślnicy muszą mieć bodźce, aby 
chcieć być na tej ulicy – dodał prezydent. 

Opowiedział, że ostatnio żona wysłała go do ry-
marza, by naprawić torebkę.

 – Miałem problem, by kogoś znaleźć. Widzę 
tam miejsce nie tylko dla obiektów targowych, ale rów-
nież dla kultury. Patrząc na potencjał lokalowy, trzeba 
pamiętać, że tam się mieszają stany własnościowe. 
Część budynków jest prywatna, część gminna. Musi-
my ustalić jakąś ogólną koncepcję i wypracować kom-
promis z prywatnymi właścicielami, żeby nie działać 
wbrew ich woli. Przed przystąpieniem do rewitalizacji 
należy uporządkować stan własnościowy kamienic. 
Bardzo też zainteresowały mnie pomysły dotyczące 
młodych ludzi i oferty dla nich. W tym kierunku trzeba 
iść, tak aby młodzi ludzie mieli tu co robić i chętnie do 
nas wracali – mówił Jarosław Klimaszewski. 

Prezydent podkreślał również, że po to są te spo-
tkania, aby poznać wolę ludzi, poznać czasami najbar-

dziej futurystyczne pomysły i spośród nich wybrać naj-
bardziej optymalny wariant rozwoju, który można zre-
alizować. 

 – Gdy tworzymy wizję zagospodarowania dane-
go terenu, nie możemy jej urzeczywistniać bez odnie-
sienia się do zastanej substancji, do już istniejącej za-
budowy; w przeciwnym wypadku będzie to sztuka dla 
sztuki. Aby ożywić tę ulicę potrzebny jest plan nie na 
kadencję samorządu, ale na co najmniej 10 lat. Przed-
siębiorcy tam działający muszą otrzymać zachęty fi-
nansowe w postaci niższych czynszów, a propozycje 
muszą się wiązać z historią i kulturą tego miejsca – na 
przykład lokale gastronomiczne, ale o niszowym, re-
gionalnym charakterze, czy też punkty rzemieślnicze  
o podobnym profilu działania. Można by też skorzystać 
z doświadczeń innych miast – w Łodzi powołano mena-
dżera ul. Piotrkowskiej, to on dba o organizację wyda-
rzeń kulturalnych, koordynuje je. W efekcie przybywa 
mieszkańców ulicy Piotrkowskiej – mówił Przemysław 
Czernek.

Na zakończenie debaty głos oddano publiczno-
ści. Pytań i zgłaszanych propozycji było bez liku. Wi-
ceprezes Biura Promocji i Wystaw Astra Barbara Krop-
ka, która przygotowywała przed laty imprezę Święto ul. 
11 Listopada zaproponowała, żeby lokale wchodzące 
w skład gminnego zasobu komunalnego udostępnić or-
ganizatorom dwóch dużych imprez kulturalnych – Biel-
skiej Zadymki Jazzowej i FotoArtFestivalu.

 – Na pewno stworzyliby tam wydarzenia, kon-
certy, spotkania – coś, co przyciągnęłoby społeczeń-
stwo na innej zasadzie niż Sfera – przekonywała Bar-
bara Kropka.

Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwo Cy-
klistów apelowała o dopuszczenie ruchu rowerowego 
na ul. 11 Listopada. W odpowiedzi prezydent poinfor-
mował, że jest to dobry pomysł i prace nad tym już są 
w toku.  

Długa debata, momentami burzliwa, pokazała, że 
mieszkańcy są bardzo aktywni i mają ciekawe pomysły 
na urządzenie tego fragmentu miasta

Jacek Kachel 

powrót do przeszłości czy nowe życie?
Pytanie: Jaka przyszłość czeka ulicę 11 Listopada? stało się tematem debaty z cyklu Miasta Idei zorganizowanej 20 marca w Ratuszu przez 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Gazetę Wyborczą.

Warsztaty prowadził Rafał StefańskiDebata wzbudziła wielkie zainteresowanie bielszczan



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 7/423  5.04.20197
miasto

Półfinał zorganizowano 17 i 18 
stycznia, wyłoniono w nim cztery naj-
lepsze licea: I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. M. Kopernika, IV Liceum Ogól-
nokształcące im. KEN, Liceum Ogólno-
kształcące Towarzystwa Szkolnego im. 
M. Reja oraz VIII Liceum Ogólnokształ-
cące im. H. Chrzanowskiej. W półfina-
le debatę Skandal bardziej szkodzi od-
biorowi sztuki niż wzmacnia jej przekaz 
wygrało LO im. Reja w starciu z VIII Li-
ceum Ogólnokształcącym im. H. Chrza-
nowskiej. Natomiast w finale młodzież 
dyskutowała na temat: Uczelnie wyższe 
powinny prowadzić rekrutacje za pomo-
cą egzaminów wstępnych. I tu też lepsi 
okazali się mówcy z Reja, którzy poko-
nali drużynę z IV LO i. Komisji Edukacji 
Narodowej.

W tym roku gośćmi specjalnymi 4. 
DeBBat w Bielsku-Białej byli przewod-
niczący Rady Miejskiej Janusz Okrze-
sik, zastępcy prezydenta Bielska-Białej 
Adam Ruśniak i Przemysław Kamiński 
oraz komik i standuper Michał Kempa.

 – Bardzo się cieszę, że zajmuje-
cie się żywym słowem, które w dobie 
techniki obrazkowej zanika. Właściwe 
posługiwanie się żywym słowem nale-
ży do rzadkości. Przysłuchując się wa-
szym wypowiedziom, z zadowolenie za-
uważyłem, że nie wzorujecie się na do-
rosłych, którzy mają złe nawyki w deba-
cie publicznej. Ludzie dzielą się na tych, 
którzy mówią, co wiedzą, i tych, którzy 
wiedzą, co mówią. Liczę na to, że wasze 
umiejętności będziecie stosowali w co-
dziennym życiu oraz publicznym, dzię-
ki czemu podniosą się jego standardy 
– mówił przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Okrzesik. 

Podczas konkursu, który łączył  
w sobie turniej debat oksfordzkich i cykl 
szkoleń projektowych dla licealistów, 
młodzi poznawali tajniki prowadzenia 
rozmowy, uczyli się nie tylko jak przema-
wiać, ale – co w równie ważne – przeko-
nywać do swoich racji. Wszystko to w ści- 
śle określonych regułach i w ramach li-
mitu czasowego. DeBBatę 15 marca za-

debbaty młodzieżowe 
Finał turnieju eliminacyjnego debat oksfordzkich DeBBaty odbył się 15 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego  
im. M. Reja w Bielsku-Białej. Ta szkoła okazała się triumfatorem konkursu, najlepszym mówcą został Jakub Kapler z drużyny Reja. 

kończyło spotkanie z Michałem Kempą, 
byłym uczniem Reja, obecnie jednym 
z prowadzących program telewizyjny 
Szkło kontaktowe.  

W projekcie debat oksfordzkich 
udział bierze 12 miast z całej Polski.  
W każdym z nich organizowane są dwu-

dniowe wydarzenia, na które składają 
się turnieje eliminacyjne oraz szkolenia. 

Wielki finał odbył się 29-30 marca 
w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-
wie. Uczestniczyła w nim zwycięska eki-
pa z Bielska-Białej.

Jacek Kachel 

Zainteresowanie zwiedzaniem za-
pory było ogromne.

 – Chcielibyśmy, aby Światowy 
Dzień Wo-dy był w Bielsku-Białej wyda-
rzeniem cyklicznym. Będziemy się sta-
rali otwierać to miejsce dla zwiedzają-
cych co najmniej raz w roku. Uważam, 
że ludzie mają prawo do tego, żeby 
przeżyć niezapomniane chwile na zapo-
rze – zapowiedział prezes spółki Aqua 
S.A. Krzysztof Michalski.

Odwiedzający mogli podziwiać 
obiekt w godz. 10.00-16.00. Korzystając 
z pięknej pogody, tłumy zainteresowa-
nych przechadzały się nie tylko po ko-
ronie zapory, ale po całym przyległym 
terenie. Dzień wcześniej w Galerii Sfera 
II spółka wodociągowa Aqua utworzyła 
stoisko ekologiczne. Na najmłodszych 
czekały odkrycia detektywa Kropelki, 
prezentacja prac laboratorium central-
nego spółki oraz wystawa infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym naj-

starszej rury wodociągowej znalezionej 
w Bielsku-Białej.

O budowie ujęcia w Wapienicy my-
ślano od dawna, jednak z początkiem lat 
20. XX wieku projekt powrócił m.in. za 
sprawą inż. Józefa Schwarzla. Ten bu-
dowlaniec i geolog po przeprowadzo-
nych badaniach uznał, że budowa za-
pory to najlepsze rozwiązanie zarów-
no pod względem ekonomicznym, jak  
i wydajnościowym. Na jego eksperty-
zie oparła się rada miejska w 1925 ro-
ku, kiedy formalnie to rozpoczęto przy-
gotowania do tej wielkiej inwestycji. Bur-
mistrz Bielska Kuno de Pongratz i rad-
ni postanowili wybudować zaporę, która 
miała rozwiązać problem z wodą pitną w 
mieście. W tym samym czasie przeciw-
nicy tej inwestycji wskazywali alterna-
tywne źródła zaopatrzenia w wodę, wy-
kazując równocześnie, że wybrane roz-
wiązanie jest chybione i ekonomicznie 
nieuzasadnione. 

zapora do zwiedzania 
23 marca bielszczanie mieli unikalną okazję, aby zwiedzić koronę 
zapory w Wapienicy. Z okazji Światowego Dnia Wody oraz 90. rocznicy 
budowy zbiornika w Wapienicy spółka wodociągowa Aqua S.A. 
zaprosiła wszystkich chętnych w to urokliwe miejsce.

ciąg dalszy na str. 9

Zwycięzcy półfinału – ekipa LO im. M. Reja

Prezes Aquy S.A. Krzysztof Michalski na zaporze
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 Projekt powstał w odpowiedzi na 
potrzeby pacjentów w zakresie wczesnej 
diagnostyki w obszarze onkologii, kar-
diologii oraz neurologii, a jego realiza-
cja pozwoli na zminimalizowanie czasu 
oczekiwania pacjenta na diagnostykę, 
leczenie i rehabilitację, zwiększy także 
dostęp lekarzy do wyników badań pa-
cjenta. Platforma umożliwi przeprowa-
dzanie kompleksowej diagnostyki i tera-
pii dobranej indywidualnie dla chorych  
z uwzględnieniem specyfiki ich choroby 
z wykorzystaniem telekonsultacji między 
podmiotami leczniczymi – tak brzmi ofi-
cjalny opis. W praktyce chodzi o to, by 
pacjent zgłaszający się do lekarza ro-
dzinnego i podejrzewany o zmiany onko-
logiczne, mógł jak najszybciej trafić na 
leczenie do szpitala, zamiast wędrować 
po poradniach specjalistycznych, w któ-
rych zwykle czeka się długo na wizyty.

 – Lekarz rodzinny otrzyma za dar-
mo aplikację, która pozwoli zobaczyć 

Niewdawno powitaliśmy wiosnę, 
co oznacza, że co bardziej zapobiegliwi 
swoje myśli będą już kierować w stronę 
lata. A lato to słońce, a słońce kojarzy 
się z plażą. Wszystko wskazuje na to, że 
w tym roku, aby znaleźć się na plaży, nie 
trzeba będzie jechać nad Bałtyk. Można 
będzie odwiedzić okolice Parku Strzy-
gowskiego. 

Plaża będzie zlokalizowana na te-
renie Parku Strzygowskiego, który roz-
ciąga się wzdłuż ul. Partyzantów, mię-
dzy ul. Bobrową a dopływem potoku 
Straconka do rzeki Białej. Jest to te-
ren o powierzchni blisko 2.500 m2. Zo-
staną tam wydzielone strefy: plażowa-
nia, aktywności dla dzieci oraz wspi-
naczkowa. Plaża będzie nietypowa, bo 
w całości trawiasta. W ramach tej stre-
fy plażowania będzie można wygod-
nie rozłożyć się na idealnej trawie i za-
żywać słonecznych kąpieli, wśród szu-
mu rzeki i śpiewu ptaków, a rosnące 
tam drzewa dadzą przyjemny cień. Zo-
stanie ona wyposażona w 40 nowo-
czesnych, solidnych, miejskich leżaków 
plażowych. Na aktywnych będzie cze-
kać pełnowymiarowe boisko do siat-

kówki plażowej. W ramach strefy pla-
żowania powstanie również ścieżka 
z ekologiczną nawierzchnią mineral-
ną, która połączy istniejącą już ścież-
kę parkową z nabrzeżem rzeki. W są- 
siedztwie ścieżki zaplanowano ławki 
parkowe, parkingi rowerowe, latarnie, 
kosze na śmieci oraz kosze na psie od-
chody. 

Mamy nadzieję, że duża zielona 
przestrzeń, leżaki, boisko do siatkówki 
plażowej, ścieżka prowadząca nad rze- 
kę, oryginalne wzornictwo małej archi-
tektury i wszechobecna roślinność przy-
padną bielszczaną do gustu.

Strefa aktywności dla dzieci – jak 
przekonują pomysłodawcy – nie ma być 
kolejnym miejskim placem zabaw, ale 
miejscem, gdzie dzieci poprzez zabawę 
i kontakt z przyrodą będą aktywnie spę-
dzać czas na świeżym powietrzu. Jed-
ną z atrakcji tej strefy będzie drewnia-
ny, nowoczesny tor sprawnościowy dla 
dzieci, na którym młodzi sportowcy bę-
dą mogli sprawdzić swoją szybkość, wy-
trzymałość oraz zwinność. Dodatkowo, 
tuż obok, powstanie 3-metrowa liniarnia 
przypominająca piramidę, będąca cie-

na plażę do… parku strzygowskiego

kawą alternatywą dla ścianki wspinacz-
kowej. 

Strefę urozmaicą drewniane huś-
tawki tradycyjne, huśtawki wagowe oraz 
liczne bujaki. Cała przestrzeń ma być 
atrakcyjna dla dzieci, ale przede wszyst-
kim mobilizować ich do wzmożonej ak-
tywności fizycznej. Przewidziano rów-
nież coś dla lubiących wyzwania – zo-
stanie tam zainstalowana plenerowa 
ściana wspinaczkowa. 

Warto zaznaczyć, że projekt nie 
zakłada możliwości kąpieli w rzece. Bo-
wiem celem projektu jest jedynie stwo-
rzenie unikatowego miejsca w sąsiedz-
twie rzeki (bulwary).

Więcej szczegółów o plaży pozna-
my wkrótce.

Jacek Kachel 

Przy pisaniu tekstu skorzystano z mate-
riałów informacyjnych Zielonej Plaży. 

bco w programie przyspieszającym leczenie
Za dwa lata powinna przyspieszyć diagnostyka chorób nowotworowych w naszym mieście za sprawą przystąpienie Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego im. J. Pawła II do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych 
medycznych. Chorzy szybciej trafiać będą na leczenie onkologiczne do szpitala, co jest ważne, bo w tej chorobie czas bardzo się liczy.

każdy wynik badania medycznego za-
pisany w standardzie informatycznym 
DICOM. Przykładowo lekarz przyłoży 
głowicę USG do guza, a system auto-
matycznie poinformuje o zagrożeniu dla 

pacjenta. Przystąpienie do konsorcjum 
to ważny moment dla naszego szpitala, 
skorzystamy z innowacyjnego programu 
o wartości około 80 mln zł, z czego dla 
nas wypada około 20 mln zł, który po-

zwoli trafiać pacjentom bezpośrednio do 
naszego szpitala, a o kolejności zdecy-
duje cyfrowy robot, który na podstawie 
zgromadzonych danych będzie infor-
mował, że pacjent musi się natychmiast 
znaleźć w szpitalu. Teraz zdarza się, że 
pacjent krąży miesiącami, zanim trafi do 
nas. W Ameryce po wprowadzeniu tego 
systemu o 15 proc. wzrosła skuteczność 
leczenia, a jednocześnie o 30 proc. obni-
żyły się koszty leczenia – mówi dyrektor 
BCO Lech Wędrychowicz. 

Instytucją wiodącą projektu jest 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Kato-
wicach, a obejmie on szpitale kliniczne 
– Śląskie Centrum Chorób Serca w Za-
brzu, Centrum Onkologii – Instytut im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. 
prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach, Gór-
nośląskie Centrum Medyczne im. prof. 
Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu 
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Pomysłodawcą i wykonawcą trasy 
była fundacja Eco Raiders, która jest ini-
cjatorem powstania kompleksu Enduro 
Trails w Bielsku-Białej. Ze strony Urzę-
du Miejskiego projekt realizował Wydział 
Gospodarki Miejskiej.

 – Nowa trasa jest piękna widoko-
wo. Gdy zejdą śniegi, nastąpi jej prze-
gląd i od początku sezonu rowerowego 
w górach, planowanego na 1 maja, zo-
stanie udostępniona dla rowerzystów – 
mówi przedstawiciel Wydziału Gospo-
darki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

Zaprojektowana i wybudowana tra-
sa nr 13 o nazwie Sahaira, mająca dłu-
gość ok 1,7 km umożliwi zjazd z okolicy 

Medycznego w Katowicach. Zaproszone 
do niego zostało także nasze Beskidzkie 
Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. 
Jana Pawła II w Bielsku-Białej, choć nie 
jest to szpital kliniczny.

Projekt Śląska Cyfrowa Platfor-
ma Medyczna eCareMed otrzymał do-
finansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. Umowa w tej sprawie została już 
podpisana z marszałkiem województwa 
śląskiego.

O tym, kiedy nasze poradnie i szpi-
tal wejdą do programu, zdecyduje tem-
po zakupu sprzętu i oprogramowania. 
Wiadomo, że trzeba spełnić szereg for-
malności przetargowych. Będzie się tym 
zajmował Śląski Uniwersytet Medyczny.

– Mam nadzieję, że uda się to zro-
bić w ciągu dwóch lat. Muszę podkre-
ślić, że gdyby nie wsparcie prezydentów 
Bielska-Białej, zarówno Jacka Krywulta, 
jak i Jarosława Klimaszewskiego, nasz 
szpital nie mógłby wziąć udziału w tym 
projekcie. Gmina musiała za nas porę-
czyć, bo sytuacja finansowa BCO jest 
bardzo trudna – podkreśla dyrektor szpi-
tala Lech Wędrychowicz.                       kk

piękne widoki z nowej trasy enduro

górnej stacji kolejki linowej na Szyndziel-
ni do stacji dolnej rowerzystom o umiar-
kowanych umiejętnościach. Wcześniej 
z Szyndzielni dało się zjechać trasą dla 
mniej zaawansowanych tylko na Kozią 
Górę. Trasa Sahaira zaczyna się rozga-
łęzieniem trasy RockNRolla na odcinku 
pomiędzy górną stacją kolejki linowej na 
Szyndzielni a przełęczą Kołowrót i do-
chodzi płynnie do przebiegu trasy Gon-
dola kończącej się przy stacji dolnej ko-
lejki linowej. 

Przeprowadzane na bieżąco ana-
lizy funkcjonowania kompleksu górskich 
tras rowerowych skutkują wprowadza-
niem modyfikacji podnoszących poziom 

o czterech stopniach trudności. Są to 
trasy zielone dla początkujących – Ste-
fanka, Cyganka; trasy niebieskie, łatwe 
– Twister i RockNRolla; trasy czerwone 
średnio trudne – Stary Zielony, Cygan, 
Gondola i Dębowiec; trasy czarne trud-
ne dla zaawansowanych – DH+, Kamie-
niołom i Dziabar oraz trasa podjazdowa 
Daglezjowy.

Ścieżki powstawały etapowo, pod 
koniec roku 2017 wybudowano naj-
dłuższą obecnie trasę w kompleksie – 
RockNRollę, której długość to około 6,2 
km. Prowadzi ona z okolicy górnej sta-
cji kolejki linowej na Szyndzielni w re-
jon szczytu Koziej Góry. Jest to niezwy-
kle atrakcyjna trasa, która od momentu 
otwarcia na wiosnę 2018 roku cieszy się 
olbrzymią popularnością. Tym bardziej, 
że na wagonikach kolejki linowej zamon-
towano zewnętrzne wieszaki umożliwia-
jące przewóz rowerów. Razem z naj-
nowszą trasą Sahaira kompleks Endu-
ro Trails liczy już łącznie ponad 30 km 
długości.

Na ten rok zaplanowane zostały dal- 
sze działania w kierunku rozbudowy kom-
pleksu. Trwają analizy możliwości po- 
łączenia kompleksu Enduro Trails z By-
strą oraz przez Klimczok ze Szczyrkiem. 
Gdy pomysł ten nabierze kształtu i kon-
kretów, napiszemy o nim więcej. Potrzeb- 
na będzie najpierw wizja w terenie, ale 
na to trzeba poczekać do wiosny.        kk

Tej wiosny amatorzy jazdy rowerami w górach będą mogli cieszyć się z pokonywania nowej trasy wykonanej z końcem zeszłego roku. Trasa jest 
średnio trudna, jeśli idzie o umiejętności rowerzystów, a jej atutem jest widokowość. Częściowo biegnie przez Saharę, skąd podziwiać można 
widoki na miasto i całą okolicę. Stąd zresztą zyskała nazwę Sahaira. Z pewnością będzie się cieszyć dużym powodzeniem.

bezpieczeństwa oraz komfort użytkow-
ników. Na przykład w 2018 roku, po kon-
sultacjach z Górskim Ochotniczym Po-
gotowiem Ratunkowym, wprowadzono 
na wszystkich trasach podział na sek-
cje. Ma to ułatwić służbom ratunkowym 
szybką identyfikację miejsca potencjal-
nego wypadku i dotarcie do poszkodo-
wanego. 

W latach 2015-2017 Wydział Go-
spodarki Miejskiej zrealizował budowę 
kompleksu górskich tras rowerowych na 
zboczach Koziej Góry, Dębowca i Szyn-
dzielni. Wytyczono w sumie 12 górskich 
ścieżek (ścieżki te są jednokierunko-
we, 11 zjazdowych i jedna podjazdowa) 

ZAPORA DO ZWIEDZANIA – dokończenie ze str. 7
Co ciekawe na czele oponentów stanął sam inż. Józef Schwarzl. To 

on – po kolejnych analizach i uwzględnieniu niewielkich opadów w trak-
cie suszy – stanowczo stwierdził, że inwestycja jest chybiona. Jednak  
w 1929 roku rozpoczęto budowę zapory, która miała kosztować 4 mln zł.

Zaporę wybudowano jako mur betonowy typu ciężkiego. Długość 
budowli w koronie wynosi 310 m, wysokość – 21 m ponad dnem doliny.  
W murze umieszczono sześć otworów przepustowych o szerokości 5,3 m  
każdy. Pobór wody odbywa się z pięciu miejscach. Podczas budowy pod-
jęto szereg decyzji zmieniających wcześniej przyjęty plan budowy, które 
były podyktowane chęcią oszczędzania. Modyfikacje w sposób zasadni-
czy ograniczyły jej wartość ekonomiczną i użytkową. Inwestycja okazała 
się niedoszacowana – radni pomylili się o 9 mln zł i ostatecznie pochło-
nęła ponad 13 mln zł.

Zaporę wodną w Wapienicy otwarto z wielką fetą 21 października 
1933 roku. Symbolicznego aktu inauguracji obiektu dokonał prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościcki. Inwestycja ta przez ca-
łe łata położyła się cieniem nad płynnością finansową miasta. Dzisiaj już 
mało kto pamięta o tych okolicznościach. Zapora służy miastu do dzisiaj  
i dodatkowo teren doliny wraz zaporą jest ulubionym miejscem spacerów 
mieszkańców miasta i turystów.                                                             JacK 
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badania na rynek – miasta 
średnie

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w konkursie 
Badania na rynek – miasta średnie.  Od 25 marca do 8 maja 
2019 roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projek-
ty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin, które  
z nimi sąsiadują, mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wsparcie 
będzie dotyczyć wprowadzenia na rynek innowacyjnych produk-
tów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technolo-
gicznych. Produkty te i procesy muszą być efektem przeprowa-
dzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badaw-
czo-rozwojowych.

 To już druga edycja Badań na rynek realizowana w ramach 
Pakietu dla miast średnich. Nowością  jest m.in. obniżenie mi-
nimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł oraz 
zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie 
więcej niż 20 mln złotych). Dzięki tym zmianom z programu bę-
dzie mogła skorzystać większa liczba przedsiębiorców. Szansę 
na dofinansowanie mają zarówno dużo mniejsze projekty, jak i te 
z wyższymi  kosztami. W konkursie mali i średni przedsiębiorcy 
mogą uzyskać nawet do 70 proc. dofinansowania. 

W ramach projektów wdrożeniowych dofinansowane mo-
gą być wydatki inwestycyjne oraz koszty usług doradczych lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych. Pula konkursowa wyno-
si 550 mln zł.

Organizaotorzy zachęcają do zapoznania się ze szczegó-
łowymi warunkami. Można je znaleźć w dokumentacji do pod-
działania 3.2.1 Badania na rynek – miasta średnie na stronie Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

www.parp.gov.pl/                                                        opr. JacK 

Bielsko-Biała od 1997 roku jest członkiem 
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, któ-
re zrzesza miasta i gminy podejmujące działa-
nia na rzecz zdrowia mieszkańców i poprawy 
stanu środowiska naturalnego. Stowarzyszenie 
Zdrowych Miast Polskich co roku ogłasza kon-
kurs Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast 
Polskich, do którego mogą przystąpić miasta  
i gminy – członkowie stowarzyszenia, jednostki 
organizacyjne im podległe oraz działające na te-
renie tych miast i gmin podmioty niezaliczane do 
sektora finansów publicznych i niekierujące się 
osiągnięciem zysku.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Zdrowych Miast Polskich ustaliło tematy kon-
kursowe na 2019 rok – Zdrowie w każdym wieku 
oraz Zdrowie i środowisko. Wnioski – zarówno  

w formie pisemnej, jak i elektronicznej (w edy-
torze Word) – można nadsyłać do 23 kwietnia 
2019 roku (decyduje data wpływu), na adres: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polity-
ki Społecznej pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-
-Biała, e-mail: prom_zdr@um.bielsko.pl

Po sprawdzeniu formalnym i zaopiniowa-
niu przez koordynatora lokalnego, wnioski zo-
staną przesłane do Stowarzyszenia Zdrowych 
Miast Polskich, celem ich rozpatrzenia przez ko-
misję konkursową, powołaną przez zarząd sto-
warzyszenia. 

Informacji na temat konkursu udziela Alina 
Kobiela z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej, pełniąca funkcję ko-
ordynatora lokalnego Stowarzyszenia Zdrowych 
Miast Polskich. Telefon: 334971492.     opr. JacK 

Najlepsze praktyki ekonomii spo-
łecznej w regionie zaprezentowano 14 
marca w siedzibie Centrum Organiza-
cji Pozarządowych przy pl. Opatrzno-
ści Bożej 18. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie miasta 
Bielska-Białej i na rzecz jego mieszkań-
ców, a także reprezentanci bielskiej Ra-
dy Seniorów oraz Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w Bielsku-Białej.

Przybyłych gości – wśród których 
byli m.in. radni Rady Miejskiej Karol Mar-
kowski i Szczepan Wojtasik – przywi-
tał zastępca prezydenta Bielska-Białej 
Waldemar Jędrusiński. Przybliżył gene-
zę powstania Centrum Organizacji Po-
zarządowych i podkreślił, jak ważną rolę 
w naszym mieście odgrywa sektor tych 
organizacji. Prelegenci podczas swoich 
prezentacji podkreślali zalety działalno-
ści w tym sektorze, promując lokalną 
przedsiębiorczość społeczną.

– Miasto przywiązuje ogromne 
znaczenie do współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi. W trakcie trwania 

projektu Inkubator Społecznej Przedsię-
biorczości przystąpiło do niego 137 or-
ganizacji pozarządowych oraz 772 oso-
by fizyczne. Dzięki działaniom inkubato-
ra Miasto Bielsko-Biała zajęło I miejsce 
w konkursie Gmina przyjazna ekonomii 
społecznej 2014. Samorząd przekazał w 
ostatnich pięciu latach ok. 25 milionów 
złotych na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, dzięki czemu społe-
czeństwo obywatelskie jest coraz lepiej 
zorganizowane – informował Waldemar 
Jędrusiński. 

Mówiąc o działalności organizacji 
społecznych przedstawiciele Centrum 
Organizacji Pozarządowych podkreślali, 
że obecnie preferuje się tzw. ekonomi-
zację organizacji. Nie chodzi o to, żeby 
organizacje stały się przedsiębiorstwa-
mi, ale aby miały możliwość zarabiania 
dla urzeczywistniania swoich celów sta-
tutowych. Takie działanie sprawi, że or-
ganizacje będą mniej zależne od gran-
tów i środków zewnętrznych, które poja-
wiają się cyklicznie.

Podczas spotkania zaprezentowa-

najlepsze praktyki ekonomii społecznej

no działalność Fundacji Rozwoju Przed-
siębiorczości Społecznej Być Razem z 
Cieszyna czy Spółdzielni Socjalnej Se-
rowa Kraina z Rajczy. Wśród bielskich 
organizacji miały okazję przedstawić się 
Spółdzielnia Socjalna Per Arte oraz Fun-
dacja Onboard. W trakcie spotkania za-
chęcano licznie zebranych przedstawi-
cieli sektora organizacji pozarządowych 

do skorzystania z szerokiej oferty, jaką 
oferuje podmiotom ekonomii społecznej 
Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 Spotkanie w COP uświetnił wy-
stęp wokalno-taneczny utalentowanych 
młodych ludzi, wychowanków Aleksan-
dry Stępień z Fundacji Wspierania Ta-
lentów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
Włóczykije.                                             JacK 

granty stowarzyszenia zdrowych miast polskich

TWIST NA DZIEŃ TEATRU
dokończenie ze str. 3

Swoją nagrodę, czyli Laur Dem-
bowskiego, przyznał tradycyjnie biel-
ski oddział ZASP – laur otrzyma-
ła Dagmara Włoszek za brawurową 
Pchłę Szachrajkę oraz śpiewającą rolę  
w spektaklu Tuwim i...

Po minutce dla fotografów goście 
gali obejrzeli przedstawienie z piosen-
kami To tylko twist przygotowane przez 
Teatr Polski.                                      mt Dagmara Włoszek, Eugeniusz Jachym i Barbara Rau
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gospel w olszówce
8. Wiosenne Warsztaty Gospel odbyły się 

23 marca w Domu Kultury w Olszówce. Przez sie-
dem godzin zajęć wypełnionych muzyką ponad 80 
uczestników wytrwale szkoliło się w śpiewie pięciu 
utworów gospel – każdy na głosy – You Are Here, All 
Around / Wokół nas, It Is So / Amen, In The Rivers / 
Rzeka, The Son of God Is Lifted High. Warsztaty po-
prowadziła wokalistka, autorka tekstów i muzyki, in-
struktor gospel i nauczyciel śpiewu Gabriela Gąsior 
przy wsparciu sekcji muzycznej, którą tworzyli piani-
sta Jacek Obstarczyk, gitarzysta Albert Kokoszew-
ski, basistka Klaudia Wachtarczyk i perkusista Pa-
tryk Gajda. Efektem całodniowej pracy był koncert fi-
nałowy. Gabriela Gąsior zaraziła uczestników dobrą 
energią, jej żywiołowy temperament udzielił się na-
wet widzom. Chórzyści i widzowie śpiewali oraz tań-
czyli w rytm muzyki gospel. Dom Kultury przypomi-
na wszystkim chętnym, że próby otwartego Bielskie-
go Chóru Gospel w DK w Olszówce odbywają się  
w każdy poniedziałek w godz. 19.00-21.00.                r

piosenka przypomni ci... 
9. Przegląd Piosenki Retro – poświęcony pio-

senkom Anny Jantar i Ireny Jarockiej – odbył się 16 
marca w Domu Kultury w Komorowicach. W przesłu-
chaniu wzięło udział 64 wykonawców podzielonych 
na pięć kategorii, 55 solistów, dwa duety i siedem 
zespołów wokalnych. Razem na scenie wystąpiło 
129 wykonawców. Artystów oceniało jury w składzie 
– Krystyna Fuczik, Jadwiga Grygierczyk, Jan Sta-
chura, kierownik DK Komorowice Iwona Baron i Do-
minik Markowski. Grand Prix – Nagrodę Dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury otrzymał zespół wokalny 
Kontrasty z DK w Komorowicach. I miejsce zajęła 
Emilia Kańczuga ze Studia Efendi Clue w Bukow-
nie, II miejsce Anna Lenart ze Studia Efendi Clue  

w Łobzowie, III miejsce Dziecięcy Chórek Pinokio z DK  
w Komorowicach. Nagrodę aktorską przyznano Wik-
torii Siudyce ze Studia Efendi Clue w Sławkowie. Wy-
różnienia otrzymali 1.Lena Tambor ze Studia Efendi 
Clue w Sławkowie 2. Alicja Kundzierewicz ze Stu-
dia Efendi Clue w Łobzowie, 3. Magdalena Pustelnik  
z DK Włókniarzy, 4. Aleksandra Strządała z Bielska-
-Białej, 5. Hanna Sałamun i Julia Ficoń z DK w Komo-
rowicach, 6. Natalia Luzak z DK Włókniarzy, 7. Kor-
nelia Podstawna i Zofia Chachuła z DK w Komoro-
wicach, 8. Magdalena Homa z DK w Komorowicach,  
9. Fairy Tale z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasie-
nicy i 10. Kapela Folkowa Wapienica z DK w Wapie-
nicy.

Występy laureatów podziwiali naczelnik Wy-
działu Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej Jerzy Pieszka, przewodnicząca Komisji Kultu-
ry i Sztuki Rady Miejskiej Małgorzata Zarębska, rad-
na Urszula Szabla oraz dyrektor MDK Bielsko-Biała 
Zbigniew Hendzel.                                                       r

od pejzażu po abstrakcje
14 marca w Bielskim Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego odbył się wernisaż wy-
stawy malarskiej Od pejzażu po abstrakcje, na której 
zaprezentowano 150 prac 20 słuchaczy Sekcji Malar-
skiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Na wer-
nisażu obecni byli m.in. prorektor ds. Studenckich  
i Kształcenia ATH prof. dr hab. Czesław Ślusarczyk 
oraz prof. ATH dr hab. Ernest Zawada – były opiekun 
Sekcji Malarskiej UTW ATH. Spotkanie uświetnił wy-
stęp Szkolnego Zespół Wokalno-Instrumentalnego 
Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. St. Staszica dzia-
łający pod kierunkiem Jarosława Mitoraja i Jarosława 
Grzybowskiego.                                                     Jack 

Gospel w Olszówce

Przegląd Piosenki Retro

Wystawa malarzy z UTW w BCKUiP

ROWERY MIEJSKIE WRÓCIŁY NA ULICE
dokończenie ze str. 1

Żeby skorzystać z systemu, każda osoba – rów-
nież ta, która w latach 2014-2017 była użytkownikiem 
BBbike’ów – musi zarejestrować się do systemu. Re-
jestracja jest możliwa przez stronę internetową www.
bbbike.eu oraz przez panele na stacjach rowerowych. 
Po zarejestrowaniu się użytkownik musi uiścić opłatę 
inicjalną w wysokości 10 zł, która zostanie w pełni wy-
korzystana na pokrycie kosztów pierwszych wypoży-
czeń. Rowery wypozyczamy  wypożyczamy je za po-
mocą osobistego loginu i PIN-u. 

Jak informuje operator Systemu Bezobsługowych 
Wypożyczalni Rowerów Miejskich BBbike, w sezonie 
2019 pierwsze 20 min będzie darmowe dla każdego 
wypożyczenia. W następnych latach jedynie pierw-
sze 20 minut dziennie będzie bezpłatne. Za pierwszą 
godzinę płacimy 2 zł, za każdą kolejną 3 zł. 

Nowością dla użytkowników jest możliwość ob-
sługi swojego konta przez panel na stacji, który pozwa-
la na zarejestrowanie się, zarządzanie kontem i doko-
nywanie płatności zbliżeniowych kartą bądź telefonem. 

Rowery również zostały ulepszone – zamiast do-
tychczasowych trzech przełożeń mamy teraz siedem, 
co z pewnością ułatwi jazdę po górzystych ulicach.

Sezon rowerowy standardowo trwał będzie do 
końca października, jednakże w przypadku ciepłej  
i ładnej jesieni rowery miejskie mogą funkcjonować na-
wet o miesiąc dłużej.

Przypominamy, że użytkownicy rowerów BBbi-
ke, którym pozostały fundusze z poprzedniego sezonu, 
mogą wnioskować o ich zwrot do poprzedniego opera-
tora, którym była firma BikeU Polska. W tym wypadku 
wystarczy napisać e-maila na adres: bok@bbbike.eu, 
podać swoje dane użyte w procesie rejestracji do po-
przedniego systemu oraz numer konta do zwrotu pie-
niędzy. Operator jest zobowiązany do zwrócenia peł-
nych środków, które pozostały na koncie użytkownika.

opr. JacK

Lista lokalizacji stacji rowerów miejskich BBbike:
1. plac Ratuszowy
2. Dworzec PKS
3. plac Mikołaja 

4. Piastowska (Starostwo Powiatowe) 
5. Cygański Las
6. Akademia Techniczno-Humanistyczna
7. ul. Marii Konopnickiej – basen
8. ul. Partyzantów – plac Adama Mickiewicza
9. ul. Babiogórska – pętla 
10. ul. Spółdzielców 
11. ul. Łagodna – Złote Łany 
12. ul. Kazimierza Sosnkowskiego – Basen 
13. ul. św. J. Chrzciciela
14. ul. M. Grażyńskiego / E. Kwiatkowskiego 
15. ul. Mostowa (Sfera) 
16. ul. Teofila Lenartowicza /Jutrzenki  
17. ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego (Gemini) 
18. ul. Górska – Bulwary Straceńskie 
19. ul. Andrzeja Boboli – Szpital Wojewódzki 
20. ul. Lotnicza/Szarotki 
21. ul. Gościnna/Kolista 
22. ul. Karbowa / Armii Krajowej 
23. ul. Zwardońska – lotnisko 
24. ul. Jaworzańska – stadion
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PRZEDSZKOLAKI MAJĄ FAJNIEJ
– dokończenie ze str. 1

 Przedszkole liczy już 65 lat, wybudowane zosta-
ło w latach 1953-1954 jako placówka przyzakładowa 
Aleksandrowickich Zakładów Przemysłu Lniarskiego 
Allen w Bielsku-Białej. Po kilku latach od oddania ma-
łego budynku dobudowano lewe skrzydło. Teraz, po 
60 latach, powstało kolejne skrzydło – w ramach unij-
nego projektu. Do kompletu wybudowano cztery place 
zabaw, funkcjonalne drogi dojazdowe na terenie ogro-
du i chodniki. Zmieniono ogólny wygląd ogrodu i bu-
dynku .

– Jest pięknie. Mamy nadzieję, że dzieci i rodzice 
będą zadowoleni – mówiła dyrektor przedszkola, dzię-
kując władzom miasta za zmodernizowanie i wyposa-

żenie placówki oraz dostosowanie jej do bardzo wyso-
kich standardów wychowania i nauczania, 

Przypominamy, że projekt Radosne przedszko-
laki miał na celu zwiększenie dostępności do wycho-
wania przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat poprzez 
utworzenie dodatkowych 150 miejsc w trzech bielskich 
przedszkolach, po 50 miejsc w każdym z nich. Ponad-
to projekt zakładał podniesienie jakości wychowania 
przedszkolnego poprzez doskonalenie umiejętności i 
kompetencji nauczycieli oraz poszerzenie oferty edu-
kacyjnej o dodatkowe zajęcia, m.in. logorytmiczne, z 
terapii psychologicznej, z terapii pedagogicznej czy 
zajęcia z zakresu integracji sensorycznej. W ramach 
projektu nowe oddziały powstały także w przedszko-
lach nr 44 i nr 49.                                                       JacK

plan miejscowy
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 roku o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (jednolity tekst Dz. U z 2018 roku, poz. 
2081) informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Bia-
łej uchwały nr IV/36/2019 z 22 stycznia 2019 roku, w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmenta-
rzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką 
(ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
poz. 832, z dnia 31 stycznia 2019 roku). 
Z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, oraz uzasadnieniem, o którym mowa 
w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 
55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się na stronach interneto-
wych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn Informacji 
Publicznej). Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i otrzymania z niego wypisu i wyrysu.            q

przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stano-
wiących własność gminy Bielsko-Biała
1. położenie: ul. Pocztowa obręb Mikuszowice Śląskie
oznaczenie: dz. 293/10 obj. Kw BB1B/00036353/7
powierzchnia: 2030 m2

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa i usługowa
cena wywoławcza: 230.000,00 zł, wadium: 23.000,00 zł
Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo zadrzewiona, 
o  kształcie zbliżonym do trapezu, położona jest w terenie pła-
skim. Wschodnim bokiem przylega do ul. Pocztowej. Wzdłuż 
północnego i zachodniego boku przebiega potok. Posiada 
dostęp do sieci uzbrojenia – posadowionych w bezpośrednio 
przylegającej drodze. Ww. nieruchomość położona jest w tere-
nie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym dz. 293/10 po-
łożona jest w jednostkach: 131_MN, U-10, tj. tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz 131_ZE,WS-06 
tj. tereny zielenie o funkcjach ekologicznych, zadrzewień oraz 
wód powierzchniowych. Zgodnie z zapisem  planu realizacja 
zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 131_MN,U-10 wy-
maga regulacji potoku Zimna Woda lub remontu i przebudowy 
istniejących budowli regulacyjnych służących ochronie prze-
ciwpowodziowej oraz przebudowy przepustu pod ul. Poczto-
wą, w celu zapewnienia swobodnego spływu wód.
Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. o godz. 
10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratu-
szowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 12 kwiet-
nia 2019 r.
2. położenie: ul. Wyzwolenia obręb Biała Miasto
oznaczenie: dz. 403/3, dz. 644/1 Kw BB1B/00036368/5
łączna powierzchnia: 213 m2

zapowiedzi
Festiwal Czekolady i Słodyczy

Festiwal pod hasłem Słodki Rynek w Bielsku-
-Białej odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia od godz. 
10.00 do 20.00 na bielskiej starówce. W programie 
rzemieślnicze wyroby czekoladowe, słodkie warszta-
ty dla dzieci, rodzin i dorosłych, spotkania z ludźmi,  
a także akcja krwiodawstwa, klauni, szczudlarze, słod-
ki namiot Wawel, występy zespołów dzieci i młodzieży 
i in. W sobotę i niedzielę w samochodzie ciężarowym 
ustawionym obok pływalni Troclik na os. Karpackim 
będzie można zagrać w gry interaktywne, wspierając 
akcję Płyniemy do Rzymu.

Zlot Food Trucków
Wiosenny Zlot Food Trucków organizowany 

przez SK Food Truck odbędzie się w dniach 5-7 kwiet-
nia. Na pl. Chrobrego pojawią się food trucki z całej 
Polski serwujące potrawy z różnych stron świata, takie 
jak Bab Cha Korea, Lime Leaf, Yno Hot Dog, Concrete 
Jungle Meals, Pożarcie czy Cafe Coola.

Sprzątanie rzeki Białej
Bielski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego 

zaprasza do uczestnictwa w akcji sprzątania rzeki Bia-
łej, która odbędzie się w sobotę 6 kwietnia. Wszyscy 
chętni spotykają się na zbiórce na placu Ratuszowym 
o godz. 8.00.

Katyń pamiętamy 
6 kwietnia o godz. 10.00 w kościele Opatrzności 

Bożej w Białej odprawiona zostanie msza w intencji 
ofiar zbrodni katyńskiej – Katyń pamiętamy. Po mszy 
nastąpi złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą katyń-
ską. Prezydent Bielska-Białej objął patronat nad uro-
czystościami.

Bielsko-Biała bliżej nas 
Kwietniowe zwiedzanie bielskiego cmentarza ży-

dowskiego przy ul. Cieszyńskiej 92 z dr Jackiem Pro-
szykiem w ramach 7. edycji akcji Bielsko-Biała bliżej 
nas odbędzie się 14 kwietnia o godz. 10.00 i 14.00, 
bez względu na pogodę. Zwiedzanie potrwa blisko  
3 godziny. 

konkursy:
Filmujemy Bielsko-Białą

Jeszcze do 5 kwietnia do godz. 23.59 moż-
na wziąć udział w otwartym konkursie dla filmowców 
amatorów i profesjonalistów na 2-minutowy film o mie-
ście, nawiązujący tematyką do jednej z ulic – 11 Li-
stopada, Cieszyńskiej, Jana Sobieskiego, ks. Stani-
sława Stojałowskiego, Adama Mickiewicza. Motywem 
przewodnim są murale. Zgłoszenia: www.filmujemy-
-miasta.pl/bielsko-biala. Gotowy film trzeba zamieścić 
w Internecie, a link do niego przesłać na adres: kon-
kurs@filmujemy-miasta.pl. 

Co słonko widziało
 W konkursie plastycznym Co słonko widzia-

ło mogą brać udział wychowankowie przedszkoli, 
uczniowie szkół podstawowych oraz wychowanko-
wie placówek oświatowo-wychowawczych i kultural-
nych z Bielska-Białej. Termin nadsyłania prac upływa 
10 kwietnia. Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem 
nagród odbędzie się 25 kwietnia w Domu Kultury im. 
Wiktorii Kubisz. Informacje: www.mdk.bielsko.pl

Lipa 2019
Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spół-

dzielni Mieszkaniowej Złote Łany zaprasza uczniów 
szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjalnych 
oraz szkół średnich do wzięcia udziału w XXXVII 
Wojewódzkim i XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie  
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej  
LIPA 2019. Warunkiem udziału jest nadesłanie  do 14 
czerwca br. samodzielnie napisanych utworów literac-
kich nigdzie wcześniej niepublikowanych. SzczegółY 
tel. 334990813 (lub 33) oraz  lipa@sm-zlotelany.pl. 
Regulamin i karta zgłoszenia: www.sckbest.pl.

Beskidy w kadrze zatrzymane
W konkursie fotograficznym biorą udział prace 

wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Ży-
wieckiego, Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Tego-
roczne kategorie to Pejzaże oraz Architektura i dzie-
dzictwo kulturowe. Prace konkursowe należy składać 
w Biurze Oddziału PTTK Podbeskidzie przy ul. Wzgó-
rze 9, z dopiskiem Konkurs fotograficzny. Termin skła-
dania prac upływa 23 sierpnia br. 
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przeznaczenie: zabudowa usługowo-mieszkaniowa
cena wywoławcza: 120.000,00 zł, wadium: 12.000,00 zł
Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części mia-
sta, przy ul. Wyzwolenia w obszarze zabudowy usługowo-
-mieszkaniowej. W skład nieruchomości o łącznej pow. 213 m2 

wchodzą: dz. 403/3 o pow. 60 m2 oraz dz. 644/1 o pow. 153 
m2. Nieruchomość jest niezabudowana.  Działki gminne poło-
żone są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejsco-
wym ww. działki objęte są jednostką 125_UMW-12, tj. teren za-
budowy usługowo-mieszkaniowej śródmiejskiej. Działki 403/3 i 
644/1 stanowią element zabytkowego układu urbanistycznego 
miasta Biała wpisanego do rejestru zabytków na podstawie de-
cyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 7 lutego 1987 
r., KL.IV.5340/14/87, pod pozycją nr A-479/87 i z tego wzglę-
du teren podlega szczególnej ochronie prawnej, wyrażającej 
się m.in. w konieczności uzyskania pozwolenia od wojewódz-
kiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwa-
torskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy za-
bytku wpisanym do rejestru (zgodnie z art. 36.1 pkt 1 ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 
2003 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.). Ponadto teren objęty 
jest ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren 
Śródmieścia Białej. Prace ziemne na wskazanych działkach  
w granicach stanowiska AZP 107-48/21 winny mieć zapewnio-
ny nadzór archeologiczny. Na prowadzenie badań archeolo-
gicznych wymagane jest uzyskanie pozwolenia od wojewódz-
kiego konserwatora zabytków (zgodnie z art. 36.1 pkt 5 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003r.).
Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. Wyzwolenia. Nie-
ruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia posadowionych 
w ul. Wyzwolenia. Przez dz. 644/1, wzdłuż jej północnej gra-
nicy przebiega sieć kanalizacyjna, natomiast przez dz. 403/3 
wzdłuż jej północnej granicy oraz częściowo przez dz. 644/1 
przebiega sieć wodociągowa. Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w sa-
li nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić do 12 kwietnia 2019 r. 

Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doli-
czony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa.
Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 
1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Biel-
sku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pie-
niędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium 
zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłaco-
ne przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od za-
warcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wylicytowaną kwo-
tę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem 
umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia umowy no-
tarialnej ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać  
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Inte-
resanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko 
nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rol-
nictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 
334701231) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM. Adres: 
http//www.um.bielsko.pl. Prezydent miasta może odwołać ogło-
szony przetarg z ważnych powodów.                                            q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.196.2019.MGR z  21 lutego 2019 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony 3 lata nieruchomości przy ul. Warszaw-
skiej – ul. Węglowej, obręb Dolne Przedmieście na rzecz FCA 
POLAND S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Michała Gra-
żyńskiego. 
oznaczenie: dz. 1/7, dz. 18/10 KW BB1B/00061732/
powierzchnia: 1783 m2

czynsz: 1783,00 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w SUiKZP – UA
2. zarządzenia z  5 marca 2019 r. – dzierżawa na czas ozna-
czony (do 30 czerwca 2019 r.) nieruchomości przy ul. Karpac-
kiej 44, obręb Kamienica na rzecz osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą, KW BB1B/00063010/9, teren 
częściowo zabudowany, nieobjęty planem, w Studium UiKZP 
– MW 
a) nr ON.0050.223.2019.MGR
oznaczenie: cz. dz. 1080/82,, cz. dz. 1067/5, cz. dz. 1067/2
powierzchnia: 130 m2  czynsz: 650,00 zł + VAT miesięcznie
b) nr ON.0050.224.2019.MGR
oznaczenie: cz. dz. 3299, cz. dz. 10675
powierzchnia: 83 m2  czynsz: 415,00 zł + VAT miesięcznie
c) nr ON.0050.225.2019.MGR 
oznaczenie: cz. dz. 1080/82, cz. dz. 10672
powierzchnia: 167 m2  czynsz: 835,00 zł + VAT miesięcznie
b) nr ON.0050.226.2019.MGR – oznaczenie: cz. dz. 1080/82
powierzchnia: 126 m2  czynsz: 630,00 zł + VAT miesięcznie
3. nr ON.0050.258.2019.MGR z 6 marca 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Skarpowej ob-
ręb Kamienica – z przeznaczeniem na teren zielony wokół bu-
dynku mieszkalnego – na rzecz osoby fizycznej
oznaczenie: cz. dz. 2363/8 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 1005 m2

czynsz: 180,90 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP 
– Mne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna
4. nr ON.0050.259.2019.MGR z 6 marca 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Krakowskiej 
obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na ogródek 
przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 6415 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 36 m2

czynsz: 1,80 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – Otulina Parku Krajo-
brazowego Beskidu Małego
5. nr ON.0050.260.2019.MGR z 6 marca 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Gościnnej ob-
ręb Kamienica – do wykorzystania z przeznaczeniem na ogró-
dek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 1439/3 KW BB1B/00124047/3
powierzchnia: 130 m2

czynsz: 6,50 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – M, U-9 tj. budownictwo 
oraz usługi
6. nr ON.0050.261.2019.MGR z 6 marca 2019 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Szlacheckiej 
obręb Komorowice Śląskie – z przeznaczeniem na teren rekre-
acyjny.

oznaczenie: dz. 449/11, dz. 449/13 KW BB1B/00062672/0
powierzchnia: 60 m2, 230 m2

czynsz: 290,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP – MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa
7. nr ON.0050.262.2019.MGR z 6 marca 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Żniwnej obręb 
Stare Bielsko – do wykorzystania z przeznaczeniem na łąki i 
pastwiska – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 1579/13, dz. 1579/14 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 3380 m2, 403 m2

czynsz: 567,45 zł rocznie
teren niezabudowany, objęty planem – 51-U-06 tj. tereny usług 
oraz 51-KDL-18 tj. ulica lokalna w liniach rozgraniczających
8. nr ON.0050.271.2019.MGR z 11 marca 2019 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony (trzy lata) nieruchomości przy ul. Wi-
dok na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem pod garaż bla-
szany.
oznaczenie: dz. 384/95 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 19 m2

czynsz: 76,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w SUiKZP – MW
9. nr ON.0050.277.2019.MGR z 14 marca 2019 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony 3 lata nieruchomości przy ul. Maturzy-
stów obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej
oznaczenie: dz. 3885/119 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 35 m2

czynsz: 1,77 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP – MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
10. nr ON.0050.279.2019.MGR z 15 marca 2019 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony (trzy lata) nieruchomości przy ul. Henryka 
Siemiradzkiego na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem 
pod garaż blaszany.
oznaczenie: cz. dz. 672/63 KW BB1B/00037216/2
powierzchnia: 12 m2

czynsz: 48,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w SUiKZP – MW
11. nr ON.0050.137.2019.MGR z 28 stycznia 2019r., zmienio-
nego zarządzeniem ON.0050.286.2019.MGR z 20 marca 2019 
r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości w rejonie 
ul. Widok obręb Żywieckie Przedmieście – do wykorzystania 
na teren zielony – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 366/1 KW BB1B/00056820/2
powierzchnia: 848 m2

czynsz: 152,65 zł  + VAT rocznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w Studium UiKZP – 
teren położony w obszarze zieleni użytkowej

Nieruchomości Skarbu Państwa
nr ON.0050.278.2019.MGR z15 marca 2019 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony (trzy lata) na rzecz osoby fizycznej nierucho-
mości przy ul. Zapłocie Duże obręb Aleksandrowice z prze-
znaczeniem na ogródek przydomowy (735 m2) oraz uprawy 
ogrodnicze pod osłonami (1765 m2).
oznaczenie: cz. dz. 4/13 KW BB1B/0014056/5
powierzchnia: 2500 m2

czynsz: 147,00 zł miesięcznie + VAT, 1.059,00 zł miesięcznie
niezabudowana część nieruchomości ozn. jako dz. 4/13 obręb 
Aleksandrowice, teren objety planem – 142_MW/MN/U-05 (te-
ren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, 
usługowej)                                                                                    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.bielsko.pl

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

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

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
 e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

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

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

ważne telefony
Na przestrzeni wieków niewiele chorób pochło-

nęło tak wiele istnień ludzkich, spowodowało tak du-
żą śmiertelność, jak gruźlica. Na przełomie XX wieku 
gruźlica była najczęstszą przyczyną śmierci w Stanach 
Zjednoczonych, w populacji przed 20. rokiem życia by-
ło zarażonych ponad 80 proc. osób. W Stanach Zjed-
noczonych i Europie niewiele innych chorób może się 
równać z gruźlicą pod względem tak znacznego obni-
żenia zachorowalności i śmiertelności. Odpowiedzialne 
są za to dwa główne czynniki: ogólna poprawa warun-
ków życiowych oraz opracowanie skutecznego lecze-
nia, które sprawiło, że gruźlica stała się chorobą wy-
leczalną.

Obecnie, mimo że identyfikacja prątka przez Ro-
berta Kocha miała miejsce w 1882 r., wciąż nie można 
popadać w samozadowolenie. Szacuje się bowiem, że 
około jedna trzecia światowej populacji jest zakażona 
prątkiem gruźlicy, tzn. ma infekcję czynną lub utajoną. 
Każdego roku odnotowuje się 8-10 mln nowych przy-
padków czynnej gruźlicy i około 2-3 mln zgonów z po-
wodu tej choroby na całym świecie.

Gruźlica to choroba zakaźna, którą wywołują 
bakterie zwane pałeczkami lub prątkami (również prąt-
kami Kocha – od nazwiska ich odkrywcy). Czynnikiem 
etiologicznym wywołującym gruźlicę jest laseczka bez-
tlenowa – Mycobacterium tuberculosis. Przenoszenie 
choroby odbywa się za pośrednictwem niewielkich kro-
pel aerozolu o wielkości 1-5 um zawierających mikro-
organizmy. Źródłem tych kropelek jest chory na gruź-
licę, który jest nosicielem zarazka, często wydalający 
prątki gruźlicy z plwociną lub w postaci niewielkich kro-
pelek powstających podczas wykonywania codzien-
nych czynności, takich jak rozmawianie, kaszel, śpiew, 
śmiech. Najczęściej przenoszenie choroby odbywa się 
za pośrednictwem względnie bliskiego kontaktu, często 
między osobami spokrewnionymi lub innymi zamiesz-
kującymi to samo gospodarstwo domowe. Choroba 
nie jest przenoszona przez skażone powierzchnie, np. 
odzież, sztućce, niemal wyłącznym sposobem jej roz-
przestrzeniania się jest bezpośrednie wdychanie aero-
zolu przez drugą osobę.

Chorzy prątkujący muszą być odizolowani od oto-
czenia i pozostawać w szpitalu. Po dwóch tygodniach 
leczenia przestają rozsiewać bakterie, ale specjaliści 
uważają, że powinni pozostać w szpitalu przez kolej-
ne 4-6 tygodni – dopiero po tym czasie można leczyć 

się w przychodni. W pierwszej fazie choroby podaje się 
jednocześnie 3-4 leki przeciwgruźlicze i antybiotyki. 

Zachodzą istotne różnice, a co za tym idzie od-
mienności w obrazie klinicznym między zakażeniem 
gruźlicznym a gruźlicą jako chorobą. Zakażenie gruźli-
cze jest konsekwencją pierwotnej ekspozycji, w wyniku 
której prątki zasiedlają organizm pacjenta, ale mecha-
nizmy obronne gospodarza uniemożliwiają wystąpienie 
jawnej klinicznie choroby. Swoistą odporność na prąt-
ka gruźlicy można stwierdzić na podstawie dodatnich 
testów skórnych. Pacjenci zakażeni, ale bez objawów 
choroby, nie zarażają. U pacjenta z gruźlicą płuc mogą 
występować: objawy ogólnoustrojowe, objawy związa-
ne z drogami oddechowymi lub nieprawidłowe zmiany 
na zdjęciu rtg klatki piersiowej.

W większości przypadków gruźlicy dostępna jest 
skuteczna chemioterapia. Dotychczas leczenie gruź-
licy z zastosowaniem przedłużonej hospitalizacji lub 
różnych zabiegów chirurgicznych było mało skutecz-
ne, obecnie większość przypadków jest uleczalna pod 
warunkiem odpowiedniego leczenia farmakologiczne-
go. Pacjenci są leczeni przez dłuższy czas, zazwyczaj 
co najmniej dwoma skutecznymi lekami przeciwprątko-
wymi, w niektórych przypadkach uzupełnione w pierw-
szych dwóch miesiącach trzecim lekiem. Leki mogą 
być podawane w warunkach ambulatoryjnych, jednak 
ciężej chorzy wymagają hospitalizacji. Tak więc sku-
teczne leczenie gruźlicy wymaga długotrwałego lecze-
nia wszystkich pacjentów i leczenia bezpośrednio nad-
zorowanego wielu pacjentów.

Obecnie najistotniejszym czynnikiem w rozpo-
częciu leczenia przeciwprątkowego jest bezwzględne 
stwierdzenie prątków. Do niedawna początkiem roz-
poczęcia farmakoterapii, poza stwierdzeniem w bada-
niu bezpośrednim prątków były posiewy, których wyniki 
otrzymywano po 8-tygodniowych posiewach materiału 
(plwociny, płynów z jam ciała, aspiratu oskrzelowego). 
Obecnie czas uzyskania potwierdzenia został skróco-
ny poprzez wykorzystanie sond genetycznych, badań 
izotopowych.

Gruźlica jest chorobą zapalną i jak każde zapale-
nie, poza przypadkami skrajnymi, wymaga intensywne-
go leczenia antybiotykami i chemioterapeutykami, ale 
co najważniejsze jest chorobą wyleczalną. 

oprac. lek. med. Adam Pawlak
pulmonolog

24 MARCA ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z GRUŹLICĄ

gruźlica – choroba nadal groźna?

wielkanocna zbiórka 
Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany i Spół- 

dzielnia Mieszkaniowa Złote Łany w partnerstwie ze 
Śląskim Bankiem Żywności organizują w dniach 5 i 6 
kwietnia Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Jej celem jest 
dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej 
liczby osób potrzebujących.

Akcja będzie prowadzona w piątek w godz. 14.00-
19.00 i w sobotę 9.00-19.00 w pięciu bielskich placów-
kach handlowych: Auchan przy ul. Bohaterów Monte 

Casino 421, Bi1 w Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej 
20, Biedronka przy ul. Żywieckiej 115, Tesco przy ul. 
Jutrzenki 12, Lewiatan przy ul. Żywieckiej 95. Z zebra-
nych artykułów zostaną przygotowane paczki świątecz-
ne dla podopiecznych fundacji, głównie osób starszych 
i samotnych. 

Przy kasach staną wolontariusze z bielskich 
szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, 
II LO im. A. Asnyka, III LO im. S. Żeromskiego, VIII LO 
im. H. Chrzanowskiej oraz Zespołu Szkół Katolickiego 
Towarzystwa Kulturalnego.                                              r
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sport

mecz z niemcami 
26 marca na Stadionie Miejskim odbył się mecz 

młodzieżowych reprezentacji Polski i Niemiec. Był to 
ostatni sprawdzian obiektu i formy naszych piłkarzy do 
lat 20. O ile obiekt, organizacja spotkania i kibice w peł-
ni zdali egzamin, to duży niedosyt sprawiła nam nasza 
reprezentacja młodych piłkarzy, przegrywając 0:2! 

Blisko 6 tysięcy kibiców oglądało na stadionie do-
brze zorganizowaną grę drużyny niemieckiej i pojedyn-
cze składne akcje naszych piłkarzy. Trener naszego ze-
społu Jacek Magiera przed meczem zapowiadał walkę 
i zaznaczył, że nie jest to kształt ostateczny zespołu,  
a jedynie kolejne próby. Miejmy nadzieję, że zespół wy-
ciągnie wnioski i za dwa miesiące zobaczymy lepszą 
grę.  

W pierwszym meczu Mistrzostw Świata U-20 Pol-
ska 2019 w Bielsku-Białej 24 maja o godzinie 20.30 za-
grają reprezentacje Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. 
Na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej mecze rozegra-
ją zespoły z grup D – Katar, Nigeria, Ukraina, USA; i F 
– Portugalia, Korea Południowa, Argentyna, RPA. Bia-
ło-czerwoni, którzy będą gospodarzem turnieju, zagra-
ją w grupie A – z Kolumbią, Senegalem i Tahiti.     JacK 

21 marca oficjalnie rozpoczęła 
funkcjonowanie Zjednoczona Bielska 
Inicjatywa  Rowerowa. ZBIR będzie fo-
rum konsultacyjnym i opiniodawczo-do-
radczym prezydenta miasta Bielska-Bia-
łej w zakresie polityki rowerowej, miej-
scem wymiany informacji, doświadczeń 
i wypracowywania wspólnych stanowisk 
w sprawach związanych z rozwojem 
mobilności rowerowej i turystyki rowero-
wej w oparciu o współpracę z sąsiadują-
cymi regionami.

 – Mam nadzieję, że dzisiejsze roz-
mowy przybiorą realny kształt w posta-
ci wytycznych i konkretnych planów. Bę-
dziemy wspierać wszystkie pomysły, pa-
miętając o tym, aby po partnersku trak-
tować mieszkańców i użytkowników 
dróg – zapowiedział zastępca prezyden-
ta Przemysław Kamiński. 

Spotkanie rozpoczęła prezenta-
cja oficera rowerowego województwa 
śląskiego Aleksandra Kopii o polityce 
rowerowej. Oficer rowerowy i doradca 
prezydenta Dąbrowy Górniczej Tobiasz 
Nykamowicz przekazał uwagi dotyczą-

ce działań rowerowych i dobrych prak-
tyk na rzecz poprawy infrastruktury ro-
werowej. Wicedyrektor Miejskiego Za-
rządu Dróg Andrzej Kostyński poruszał 
sprawy pochyłości terenu oraz aspek-
tów prawnych projektowania dróg ro-
werowych. Mł.asp. Bartłomiej Kapias  
z Komendy Miejskiej Policji mówił o dzia-
łaniach policji na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa rowerzystów. Przytoczył staty-
styki zdarzeń – w 2018 roku dwóch ro-
werzystów poniosło śmierć w naszym 
mieście. Zwrócił też uwagę na priorytet 
przebudowy i budowy dróg rowerowych 
w miejscach najbardziej zagrożonych. 

Przedstawiciel Enduro Trails od 
wielu lat zajmujący się górskimi trasa-
mi rowerowymi Jakub Jonkisz poinfor-
mował, że trasy Enduro odwiedza w cia-
gu roku 50-60 tys. rowerzystów. Prezes 
Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów 
Jolanta Koźmin zaprezentowała działa-
nia tej organizacji na przestrzeni 15 lat 
z głównymi inicjatywami – Bielskimi Ro-
dzinnymi Rajdami Rowerowymi oraz wy-
tyczaniem i znakowaniem tras rowero-

wych (310 km). Alina Kilian ze Stowarzy-
szenia Niezależni BB mówiła o dobrych 
praktykach rowerowych, które można by 
przenieść i do nas. Powstaje interaktyw-
na mapa naszych dróg rowerowych i pu-
łapek, w które może wpaść rowerzysta.

O doświadczeniach rowerowych 
mówił także przedstawiciel Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Piotr Plewiński.
Projektant ruchu drogowego Piotr Szo-

stek wskazał na wieloletnią współpracę 
w dziedzinie projektowania tras rowe-
rowych i wyraził chęć dalszych działań  
w ZBIR-ze.

Osoby chcące się podzielić swoimi 
pomysłami dotyczącymi szeroko rozu-
mianych kwestii ruchu rowerowego mo-
gą kontaktować się z przedstawicielami 
inicjatywy pod adresem: zbir.bielsko@
gmail.com.                                             JacK

ruszyła zjednoczona bielska inicjatywa rowerowa
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Jury w składzie dr hab. Aleksandra 
Giełdoń-Paszek, dr hab. Krzysztof Da-
dak, dr hab. Pavol Rusko zakwalifikowa-
ło na wystawę 133 prac. 

I nagrodę przyznało Maciejowi 
Pawlusowi z Bielska-Białej za zestaw  
prac Emilia i Lem, II Monice Balcar z 
Pszczyny za obraz Alpy, a III Marko-
wi Czarnikowi z Guzic za obraz Ulicz-
ka. Czwarta nagroda przypadła Jadwi-
dze Nikodem z Bielska-Białej za obraz 
Odpoczynek. Wyróżnienia w konkursie 
otrzymali – Tadeusz Józefowicz, Arka-
diusz Konaszewski, Piotr Dudka i Irena 
Hulboj. Wyróżnienie rzeczowe trafiło do 
Ewy Wrony-Łaszczyk, a honorowe ode-
brali Magdalena Wysmyk, Małgorzata 
Jasińska-Goja, Maria Małgorzata Po-
morska, Andrzej Opak i Helena Żukow-
ska. 

 – Różnorodność koncepcji twór-
czych, dobre opanowanie warsztatu, 
świeżość i niebanalność spojrzenia na 
otaczającą rzeczywistość – to cechy 
prac konkursowych. Nie preferowali-
śmy żadnej konwencji malarskiej, wręcz 
przeciwnie – staraliśmy się docenić wy-
powiedzi często w bardzo różniącej się 
stylistyce. A zatem dowartościowaliśmy 
perfekcyjną umiejętność odwzorowania 
rzeczywistości, jak i odwagę oraz fanta-
zję w stosowaniu malarskich środków, 
bezpośredniość, ale i subtelną, a cza-
sem zabawną grę z tradycją malarską; 
poetyckość i wyrafinowane posługiwa-
nie się symbolem; lecz także pastisz i 
postmodernistyczną intertekstualność; 
urokliwą naiwność, ale również prace o 
dużej zawartości intelektualnych odnie-

profesjonalni – nieprofesjonaliści
Na 25. Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka napłynęło 
450 prac nadesłanych z całej Polski i z zagranicy przez 176 artystów nieprofesjonalnych. 
Wyniki konkursu ogłoszono 26 marca w Domu Kultury Włókniarzy. 

Maciej Pawlus obok swoich prac

sień – mówiła przewodnicząca jury konkur-
su dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek. 

Zwycięzcom gratulował i nagrody wrę-
czył prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski.                                             JacK 

5 KWIETNIA
DK w Hałcnowie, godz. 10.00 – 4. Prezentacje Twór-
czości Artystycznej Seniorów
Filia KB na os. Karpackim, godz. 17.00 – Moje podró-
że: Borneo
Galeria B & B, godz. 18.00 – Wojciech Plewiński: 
Zauważone... kiedyś w Polsce
DK w Starym Bielsku, godz. 18.00 – Tramway kultu-
ralny
BCK, godz. 19.00 – Julia Pietrucha
DK im. W. Kubisz, godz. 19.00 – Bielska Scena Pio-
senki Niebanalnej: Piotr Bukartyk i Ajagore, raport  
z przesłuchania
RudeBoy, godz. 19.00 – Hańba, Pochwalone, BWS 
Sofos
Kontrast, godz. 19.00 – Tańcz mnie po miłości kres
Galeria PPP, godz. 19.00 – Wiesław Łysakowski: wy-
stawa plakatu
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – João De Sousa Ide-
al: akustycznie

6 KWIETNIA
DK w Starym Bielsku, godz. 11.00 – Starobielskie po-
rządki 
BCK, godz. 17.00, 20.00 – Waldemar Malicki
DK im. W. Kubisz, godz. 17.00 – Od juniora dla seniora 

7 KWIETNIA
zamek Sułkowskich, godz. 11.00 – Warsztaty rodzin-
ne: Wielkanocne zwyczaje
Aquarium, godz. 13.00 – warsztaty Papierowe pająki

8 KWIETNIA
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Stanisław Wy-
spiański – Legenda Młodej Polski 
Aquarium, godz. 18.00 – Watch Docs. Prawa człowie-
ka w filmie 
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF Kogucik: Ramen. 
Smak wspomnień

9 KWIETNIA
DK Włókniarzy, godz. 16.30 – Krystyna Bednarz: Ży-
cie i twórczość Ludwika Zamenhoffa 
zamek Sułkowskich, godz. 17.00 – Stare kino w sta-
rym zamku
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – James Jurczyk: 
Niepokonani żołnierze gen. Stanisława Maczka na 
Podbeskidziu, w Polsce i Europie  
BWA, godz. 18.00 – 27. Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy Euroshorts 2018 
BCK, godz. 19.00 – Yasmin Levy 


