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w numerze:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
zarządza w imieniu miasta Bielska-Białej 
ponad 860 budynkami, w których znajduje 
się ponad 6,5 tys. lokali mieszkalnych i po-
nad 1 tys. lokali użytkowych. W zarządza-
nych zasobach ZGM przeprowadza zarów-
no remonty bieżące, jak i remonty general-
ne, by dostosować standard budynków do 
współczesnych oczekiwań, a jednocześnie 
wyeksponować ich walory architektoniczne. 
Remonty generalne obejmują najczęściej 
wykonanie brakujących izolacji przeciwwil-
gociowych, wymianę poszycia dachowe-
go, dobudowę przewodów kominowych, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, od-
nowienie elewacji, a także zmianę sposo-
bu ogrzewania. Należy także podkreślić, 
że ZGM przeznacza co roku znaczne środ-
ki na remonty w 560 budynkach wspólnot 
mieszkaniowych, w których miasto posiada 
lokale mieszkalne lub użytkowe.

ZGM przeprowadza remonty gene-
ralne, korzystając głównie ze środków po-
chodzących bezpośrednio z budżetu mia-
sta, gdyż przychody uzyskiwane z wynaj-

więcej pieniędzy na remonty kamienic
W tym roku kolejne budynki komunalne przejdą remonty, w ich rezultacie powstaną między innymi lokale  
mieszkalne dla bielszczan oczekujących na pomoc w uzyskaniu lokum. Choć miasto co roku – i w 2019 również – 
zwiększa środki przeznaczone na ten cel, tempo jest wolniejsze od oczekiwanego, gdyż rosną też systematycznie 
koszty przeprowadzanych remontów. Na sesji 16 kwietnia Rada Miejska zdecydowała wesprzeć remont kamienic  
na bielskiej starówce, która intensywnie odzyskuje dawny blask.

mu lokali, biorąc pod uwagę dużo niższą niż 
na rynku komercyjnym wysokość czynszów, 
pozwalają jedynie na zaspokojenie potrzeb  
w zakresie bieżącego utrzymania budynków.

Miasto z roku na rok powiększa dotację 
dla ZGM, spełniając oczekiwania mieszkań-

ców zarówno pod względem poprawy stan-
dardu remontowanych lokali mieszkalnych, 
jak i liczby wyremontowanych pustostanów 
(w 2017 r. – 154 lokale, w 2018 r. – 204 lo-
kale, założony plan na rok 2019 – 250 lokali). 

ciąg dalszy na str. 3-4

25 kwietnia w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-
-Białej uroczyście otwarto po modernizacji Szpitalny 
Oddział Ratunkowy. Obiekt, przebudowany i wyposa-
żony w najnowszą aparaturę medyczną, ma sprawniej 
działać, udzielając pomocy pacjentom z Bielska-Białej  
i regionu. Remont kosztował ponad 8.300.000 zł, z cze-
go zasadniczą część stanowiły środki pozyskane z fun-
duszy Unii Europejskiej, a ponad 2.300.000 zł wyłożył  
z własnych pieniędzy szpital.

 – Jeden z oddziałów szpitala został podniesio-
ny na wysoki poziom inwestycyjny – mówił, nie kryjąc 
satysfakcji, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Ryszard 
Batycki. – Stworzono lepsze warunki udzielania świad-
czeń pacjentom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. 
Pacjenci mogą korzystać z przestronnego, nowocze-
snego oddziału ratunkowego wyposażonego w najno-
wocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną. 

Szpitalny oddział ratunkowy jeSt nowy

ciąg dalszy na str. 6 

Wyremontowana kamienica na ul. Waryńskiego 2

polonez  
maturzyStów 
z prezydentem
– str. 3

bezpłatne 
badania profi-
laktyczne dla 
bielSzczan

– str. 14

zapraSzamy 
na mecze 
miStrzoStw 
świata u-20

– str. 15

Sacrum  
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– str. 16
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miejSkie obchody  
święta konStytucji 
3 maja

3 maja o godz. 10.00 na placu 
Ratuszowym rozpocznie się uroczy-
sty apel, wygłoszone zostaną przemó-
wienia, odbędzie się defilada kompanii 
honorowej 18 Bielskiego Batalionu Po-
wietrznodesantowego, zostaną złożo-
ne kwiaty przy pomniku Konfederatów 
Barskich przy pl. Ratuszowym. O godz. 
10.30 nastąpi przemarsz kompanii ho-
norowej wojska, policji, straży pożar-
nej, przedstawicieli władz wojewódzkich 
i miejskich, Młodzieżowej Rady Miasta, 
Bielskiej Orkiestry Dętej – formacji woj-
skowej, pocztów sztandarowych orga-
nizacji kombatanckich, harcerzy ZHP  
i ZHR oraz przedstawicieli stowarzyszeń 
i szkół do katedry św. Mikołaja, gdzie  
o godz. 11.00 odprawiona zostanie uro-
czysta msza intencji ojczyzny.

imprezy towarzyszące:
Organek i Ania Dąbrowska wystą-

pią 2 maja o godz. 19.00 na terenie obok 
hali pod Dębowcem, wstęp wolny.

Koncert muzyki polskiej – z okazji 
Święta Flagi oraz 228. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja – odbędzie się 3 
maja o godz. 18.00 w Bielskim Centrum 
Kultury. Wystąpią w nim Bielska Orkie-
stra Festiwalowa pod dyrekcją Macieja 
Koczura, trio The ThreeX oraz sopranist-
ka Aleksandra Szmyd i skrzypek Krzysz-
tof Katana.                                             q

18 kwietnia setne urodziny obchodziła Anna Chlipała. Z okazji tak 
pięknego jubileuszu przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz 
Okrzesik i dyrektor Biura RM Danuta Brejdak złożyli dostojnej jubilatce 
życzenia. Anna Chlipała urodziła się w Dobrej koło Limanowej, w wielo-
dzietnej rodzinie. Po wojnie wyjechała na Ziemie Odzyskane, mieszka-
ła przez kilka lat niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej. Od 1952 roku mieszka  
w bielskim Lipniku, wspólnie z mężem prowadzili tam gospodarstwo rolne. 
Pani Anna jest uśmiechniętą i zadowoloną kobietą, która lubi postawić na 
swoim.  – Babcia musi mieć rację – z uśmiechem przyznają córki.

Anna Chlipała korzysta z własnego telefonu komórkowego, czyta 
bez okularów, jedynie słuch jej trochę szwankuje. Lubi zwierzęta, namięt-
nie ogląda telewizyjne seriale i skoki narciarskie. Jubilatka ma liczą rodzi-
nę – pięcioro dzieci, 15 wnuków, 21 prawnuków i 6 praprawnuków. 

Również 18 kwietnia goście z Ratusza złożyli życzenia Annie Dus, 
która skończyła 101 lat.                                                                            JacK 

babcia muSi mieć rację!

Konferencja poświęcona odpowiedzialności za wypowiadane słowa 
zorganizowana przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz 
Akademię Techniczno-Humanistyczną odbyła się 28 marca w auli Towa-
rzystwa Szkolnego im. M. Reja. Inicjatorom chodziło o wywołanie głębo-
kiej refleksji wokół zjawiska, jakim jest nieetyczne wyzwolenie języka z ja-
kichkolwiek ograniczeń, ram i reguł, przyznawania mu prawa do nieogra-
niczonej wolności, wokół poczucia i obyczajowego usankcjonowania bez-
karności za stosowanie językowej przemocy. Wśród prelegentów znaleźli 
się wybitny bielski chirurg onkolog dr Rafał Muchacki, dyrektor programo-
wy Radia Anioł Beskidów ksiądz Jacek Pędziwiatr, prezes Sądu Rejono-
wego w Żywcu sędzia Marcin Loranc, wykładowca ATH Roman Waluś, 
dziennikarka Telewizji Polskiej oddział Katowice Anna Szafrańska i szefo-
wa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej  Dorota Wiewióra. 

Konferencja była pierwszą częścią projektu Odwaga mówienia i nie-
mówienia.                                                                                               opr. JacK

odwaga mówienia  
i niemówienia

W Domu Kultury w Starym Bielsku 12 kwietnia odbył się 3. Prze-
gląd Piosenki Przedszkolnej La-Si-Do, w którym brało udział 30  bielskich 
przedszkoli – w każdym zostały przeprowadzone wewnętrzne elimina-
cje, w których wyłoniono dwóch solistów oraz zespół reprezentujący dane 
przedszkole. W sumie na scenie zobaczyliśmy 370 dzieci. 

– Panowała radosna atmosfera, emanująca zarówno od dzieci, jak  
i zaproszonych gości. Przedszkolaki wykazały się profesjonalnym przygo-
towaniem muzycznym, a w niektórych przypadkach również choreogra-
ficznym, o czym świadczyły występy wokalno-taneczne. Dzieci udowodni-
ły, że nie tylko potrafią dobrze śpiewać, ale również grać na instrumentach 
oraz tańczyć – informowała dyrektor Przedszkola nr 44 Sylwia Kulińska.

Uroczyste rozdanie nagród, medali i dyplomów oraz pamiątkowych 
statuetek zakończyło przegląd. Na jego podsumowanie do Przedszkola nr 
44 przybyli goście, m.in. zastępca prezydenta Adam Ruśniak.              JacK 

przedSzkolaki śpiewały 
w Starym bielSku  

mSza katyńSka w kościele w białej
6 kwietnia w kościele Opatrzności Bożej w Białej odprawiona została 

uroczysta msza świetą w intencji zamordowanych w Katyniu polskich ofi-
cerów. Nabożeństwo odprawił ksiądz Andrzej Mojżeszko, proboszcz bial-
skiej parafii. Po eucharystii zebrani złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą pomordowanych. Wartę honorową przed katyńską tablicą zaciągnęli 
policjanci. 

Samorząd Bielska-Białej podczas katyńskich uroczystości reprezen-
towali: zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek oraz radny RM Maksymilian 
Pryga.                                                                                                       JacK 

piknik StarobielSki
Dom Kultury w Starym Bielsku za-

prasza na Piknik Starobielski. Impreza 
rozpocznie się 5 maja o godzinie 15.00 
na terenach zielonych wokół plebani ko-
ścioła św. Stanisława. Przygotowano 
występy artystyczne dzieci z lokalnego 
przedszkola, szkoły podstawowej oraz 
domu kultury. Będą pokazy zumby, ka-
rate oraz saksofonowy koncert Beskidz-
kiego Instytutu Jazzu. Dla dzieci i naj-
młodszych zorganizowane zostaną  gry, 
konkursy i zabawy. Ze specjalnymi po-
kazami przyjedzie dzielnicowa jednost-
ka straży pożarnej, pojawi się specjali-
styczna karetka pogotowia ratunkowe-
go. Specjalnymi gośćmi będzie Zespół 
Regionalny Piasrzowianki, atrakcją wie-
czoru będzie występ zespołu Sekret. 
Rozegrany zostanie Turniej na Megapił-
karzykach o Puchar Księdza Probosz-
cza. Na koniec pokaz sztucznych ogni. r
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WIĘCEJ PIENIĘDZY NA REMONTY KAMIENIC
– cd. ze str. 1

W roku 2017 ogólna dotacja miasta na remonty nie-
ruchomości zamykała się kwotą 5,6 mln zł, w roku 2018 
miała wysokość 8,8 mln zł, a w tym roku wzrasta do kwo-
ty 12,3 mln zł. W bieżącym roku na remonty pustostanów 
miasto przeznaczyło (poza środkami własnymi ZGM)  
3 mln zł. 

Niezależnie od bieżących i generalnych remon-
tów budynków i remontów pustostanów, ZGM od wielu 
lat prowadzi program wymiany zużytej stolarki okiennej. 
Rokrocznie przeznaczane są na ten cel środki w wyso-
kości ok. 1 mln złotych, co pozwala na skracanie cza-
su oczekiwania na wymianę okien do najwyżej kilku lat. 
Wymiana okien na nowe, oprócz wymiaru estetycznego, 
znacząco ogranicza zapotrzebowanie na energię nie-
zbędną do ogrzewania lokali. Trzeba również podkreślić, 
że przy okazji przeprowadzania remontów generalnych 
budynków, a także remontów pustostanów, ZGM zmie-
nia sposób ogrzewania, likwidując piece na paliwo stałe,  
a w ich miejsce wprowadzając ogrzewanie gazowe lub 
przyłączając budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Omawiając kwestię remontów, trzeba pamiętać  
o specyfice naszego miasta, jeśli idzie o wiek budynków. 
76 proc. z nich wybudowano przed rokiem 1945, część 
nawet w XIX wieku i wcześniej. Nie przystają już one do 
współczesnych standardów czy obecnych przepisów bu-
dowlanych, ale nie można ich wyburzyć, gdyż w większo-
ści są to budynki zabytkowe, objęte szczególną ochroną 
konserwatorską. Skutkuje to tym, że remonty tych budyn-
ków wymagają dużo większych nakładów finansowych 
niż budowa nowych obiektów. 

 – Remonty budynków komunalnych są dla nas 
priorytetem. Cieszymy się, że dzięki naszym działaniom 
udaje się pozyskać kolejne lokale mieszkalne oraz przy-
wrócić po wielu latach blask zabytkowym kamienicom – 
mówi dyrektor ZGM Ireneusz Kiecak.

W zeszłym roku zakończył się kompleksowy re-
mont kamienicy przy ul. Krasińskiego 20c, która była re-
montowana w trzech etapach. Powstało w niej 11 kom-
fortowych lokali mieszkalnych z centralnym ogrzewa-
niem. Kolejna wyremontowana kamienica to budynek 
przy ul. Juliusza Słowackiego 26. Oprócz odnowienia 
elewacji wyremontowano w nim klatkę schodową, insta-

lację elektryczną, dobudowano nowe przewody komino-
we, wyremontowano pokrycie dachowe i drewnianą we-
randę. Pusty budynek nie jest jeszcze zasiedlony. Po wy-
konaniu centralnego ogrzewania cztery mieszkania zo-
staną przeznaczone dla osób oczekujących na pomoc 
mieszkaniową. W roku 2018 wyremontowane zostały 
również budynki m.in. przy placu Niemczyka 4 oraz przy 
ul. Ludwika Waryńskiego 2. 

 – Na bieżąco prowadzimy też różne drobne prace 
remontowe i naprawcze, jak na przykład malowanie kla-
tek schodowych. W zeszłym roku udało nam się prze-
prowadzić gruntowne remonty klatek schodowych w 16 
budynkach gminnych. Praktycznie przez cały rok prowa-
dzone są też prace związane z dobudową, przebudową 
i remontami przewodów kominowych oraz wiele innych – 
dodaje dyrektor Ireneusz Kiecak.

Zestawienie planu tegorocznych remontów otwiera 
duże zadanie wycenione na blisko 3 mln zł. To remont 
generalny ciągu budynków przy ul. Jana Kochanowskie-
go (nr 1, 3, 5 i 7 ). Gotowa jest dokumentacja projektowa, 
trwają jeszcze prace związane z dopracowaniem projek-
tu wykonania instalacji centralnego ogrzewania, by pod-
łączyć nieruchomość do instalacji ciepłowniczej Thermy. 
Po remoncie w budynkach powstaną 32 lokale o wyso-
kim standardzie. W tej chwili jest w nim 26 pustostanów.

Kolejny budynek, który czeka na remont, to kamie-
nica znajdująca się przy ul. Wita Stwosza 7. Budynek 
ten położony jest bezpośrednio przy ul. Grunwaldzkiej 
w bardzo widocznym miejscu, a najemcy lokali od wielu 
lat oczekują na wykonanie remontu. Obecnie jest w toku 
postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonaw-
cę. Remont obejmie wykonanie izolacji przeciwwilgocio-
wej ścian zewnętrznych piwnic wraz z drenażem, wyko-
nanie instalacji odgromowej i anteny zbiorczej RTV, wy-
mianę i remont stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowę 
przewodów kominowych, remont dachu wraz z wymia-
ną pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej 
wewnętrznej i to, co będzie najbardziej cieszyło oczy nas 
wszystkich – remont elewacji. Na to zadanie zarezerwo-
wano blisko 480 tys. zł.

ZGM planuje też zająć się budynkiem przy ul. Bar-
lickiego 1, w którym klatka schodowa jest w bardzo złym 
stanie, odnawiana będzie też jego elewacja. 

Już po raz drugi na placu Bolesła-
wa Chrobrego maturzyści zatańczyli po-
loneza z prezydentem Jarosławem Kli-
maszewskim. 25 kwietnia na placu tań-
czyli maturzyści, ich nauczyciele i opie-
-kunowie. W pierwszej parze w tan ru-
szył prezydent Bielska-Białej. W obli-
czu trwającego wtedy jeszcze strajku 
nauczycieli część młodzieży była w nie 
najlepszych nastrojach. Prezydent starał 
się dodać im otuchy przed czekającym 
ich egzaminem dojrzałości.

– Już dziś mogę powiedzieć, że we 
wszystkich bielskich szkołach maturzy-
ści zostali sklasyfikowani – poinformo-
wał zebranych na placu Jarosław Klima-

szewski. – Nie tylko prezydent, ale wszy-
scy mieszkańcy są z wami w tym trud-
nym, ale mam nadzieję, że owocnym dla 
was czasie. Jest to punkt wyjścia do ko-
lejnego ważnego etapu w życiu, jakim są 
studia. Połamania piór podczas egzami-
nów! – życzył zgromadzonym na placu 
uczniom prezydent Bielska-Białej.

Spotkanie na placu Chrobrego za-
kończyło wspólne zdjęcie wszystkich 
uczestników. Organizatorem akcji Po-
lonez maturzystów z włodarzami mia-
sta Bielska-Białej było Liceum Ogólno-
kształcące Katolickiego Towarzystwa 
Kulturalnego przy współudziale miasta 
Bielska-Białej.                                    JacK 

polonez maturzyStów z prezydentem

ciąg dalszy na str. 4

Kamienica pod adresem Rynek 8

Kamienica pod adresem Rynek 12
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WIĘCEJ PIENIĘDZY NA REMONTY KAMIENIC
– dokończenie ze str. 1 i 3

Od dawna rzuca się w oczy zniszczony budynek przy ul. Żywiec-
kiej 99, położony w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Żywieckiej, Łagod-
nej i Bora-Komorowskiego. Zyska on teraz nową elewację, wykonana 
zostanie izolacja oraz nowa instalacja elektryczna. Duże zmiany cze-
ka jeszcze budynek przy ul. Sikornik 12 A. Przejdzie on remont gene-
ralny, w efekcie którego powstanie 9 lokali mieszkalnych o wysokim 
standardzie z łazienkami i ogrzewaniem gazowym. Remont obejmie 
również dach, elewację oraz izolację budynku. To zadanie pochłonie 
około 2 mln zł.

W tym roku ZGM zamierza również rozpocząć remont budynku 
przy ul. Bohaterów Westerplatte 18. Budynek ten przeznaczony jest 
do remontu kompleksowego, który rozpocznie się od dobudowania 
przewodów kominowych oraz remontu instalacji wewnętrznych. To za-
danie będzie prowadzone etapami. Również budynek przy ul. Boha-
terów Westerplatte 21 zyska w tym roku nową elewację oraz stolarkę 
okienną i drzwiową. Zakład będzie kontynuował także remont budyn-
ku przy ul. Jana Sobieskiego 92, w którym odnowiona zostanie elewa-
cja. Ostatnie z zaplanowanych do remontu generalnego zadań to wnę-
trza budynku na rogu Rynek 23/Wzgórze 1. W roku 2018 zrealizowano 
etap pierwszy remontu, który zakładał wykonanie robót remontowych 
w zakresie instalacji elektrycznych, wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowych oraz przygotowanie pomieszczenia pod węzeł cieplny. Etap 
drugi będzie obejmował remont klatki schodowej i remont lokali, w któ-
rych zmieniany będzie układ funkcjonalny, instalacje oraz posadzki. 
Po remoncie powstaną tam 4 lokale użytkowe o wysokim standardzie. 
Całe zadanie pochłonie ponad 1,3 mln zł. 

 – Czy zadania remontowe zaplanowane na ten rok uda się zre-
alizować, zależy od wyników przeprowadzonych postępowań. Po-
mimo trudnej sytuacji na rynku usług budowlanych i występujących 
niejednokrotnie trudności w pozyskaniu wykonawców, liczymy, że 
wszystkie zaplanowane zadania zostaną zrealizowane – mówi dyrek-
tor ZGM Ireneusz Kiecak. 

Od kilku lat bielska starówka z dużą inten-
sywnością odzyskuje dawny blask. Na sesji 16 
kwietniowej Rada Miejska Bielska-Białej zdecy-
dowała wesprzeć remont kamienic w tym zabyt-
kowym kwartale miasta. 

Miejska dotacja zostanie przekazana na 
remont północnej elewacji kamienicy przy ul. 
Józefa Pankiewicza 2. Budynek – wpisany do 
rejestru zabytków – został zbudowany w drugiej 
połowie XVII wieku, następnie został przebudo-
wany na przełomie XVIII i XIX w., nadbudowany 
o drugie piętro w latach 1925-1930.

 – Przeprowadzenie remontu elewacji pół-
nocnej to ostatni etap prac konserwatorskich 
budynku zajmującego posesję położoną po-
między ulicami Józefa Pankiewicza, Juliusza 
Słowackiego i Władysława Orkana. Stan tech-
niczny elewacji północnej wymaga przeprowa-
dzenia kompleksowego remontu i moderniza-
cji. Stanowić on będzie dopełnienie remontu ka-
mienicy wykonanego w poprzednich latach i po 
jego zakończeniu wszystkie elewacje budynku 
będą odnowione i stylistycznie jednorodne – in-
formował na sesji miejski konserwator zabytków 
Piotr Kubańda. Kwota dotacji do remontu elewa-
cji kamienicy przy ul. Józefa Pankiewicza 2 wy-
nosi 32.373 zł. 

Kolejna dotacja – w kwocie 147.599 zł – 
została przeznaczona na remont konserwator-
ski barokowo-klasycystycznej kamienicy pod 
adresem Rynek 12. 

 – W budynku Rynek 12 wykonane zosta-
ną następujące prace: remont konstrukcji dachu 
wraz z naprawą kominów oraz zmianą pokrycia 
dachu na blachę tytanowo-cynkową, hydroizo-
lacja ścian fundamentowych, a następnie re-
mont konserwatorski elewacji wraz z konserwa-
cją elementów kamiennych. Wykonany zostanie 
również remont klatki schodowej, podczas któ-
rego naprawiona będzie konstrukcja schodów – 
przekazał Piotr Kubańda. 

Wsparcie z budżetu Bielska-Białej w kwo-
cie 26.409,60 zł uzyskał również zabytkowy 
budynek pod adresem Rynek 8 – zbudowany 
pod koniec XVIII w., a następnie rozbudowany 

w obrębie całej działki przed 1872 r. Ostatecz-
ny kształt kamienicy nadała przebudowa, która 
miała miejsce na przełomie XIX i XX w. Miej-
ska dotacja przeznaczona będzie na remont 
konstrukcji więźby dachowej oraz na wymianę 
pokrycia dachu na blachę tytanowo-cynkową. 
Prace wykonywane będą na podstawie zatwier-
dzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków dokumentacji projektowej remontu kon-
serwatorskiego elewacji, klatki schodowej i sieni 
wejściowej oraz przebudowy dachu. Samorząd 
wsparł remont konstrukcji i pokrycia dachu w tej 
kamienicy.  

80.000 zł otrzyma Gmina Wyznaniowa 
Żydowskiej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem 
na sporządzenie projektu i remont ogólnodo-
stępnego węzła sanitarnego wraz ze wszyst-
kimi instalacjami i stolarką w domu przedpo-
grzebowym na Cmentarzu Żydowskim przy ul. 
Cieszyńskiej 92. Cmentarz założony został na 
terenie Aleksandrowic w oparciu o zezwolenie 
uzyskane przez Żydów bielskich w 1849 roku. 
Jego teren został powiększony ok. 1880 roku 
z jednoczesną budową synagogi cmentarnej 
utrzymanej w stylistyce charakterystycznej dla 
historyzmu, w typie Rundbogenstil – to znaczy 
w stylu arkadowym. Jest to budynek trójczłono-
wy z wyższą, dwukondygnacyjną częścią środ-
kową oraz z dwoma parterowymi aneksami po 
bokach. W aneksie zachodnim mieści się toa-
leta dostępna od zewnątrz dla odwiedzających 
cmentarz. Cmentarz żydowski, jego ogrodzenie 
oraz synagoga cmentarna wpisane są do reje-
stru zabytków.

– Wnętrze środkowej części synagogi  
przeznaczane jest obecnie na liczne wydarze-
nia kulturalne. Aktualnie pomieszczenia nie 
spełniają współczesnych wymogów funkcjonal-
nych i sanitarnych. Koniecznym jest przeprowa-
dzenie remontu w oparciu o projekt architekto-
niczny uwzględniający garderoby dla artystów  
z bezkolizyjnym węzłem sanitarnym dostępnym 
z wewnątrz, jak i z zewnątrz obiektu – powie-
dział Piotr Kubańda. 

Katarzyna Kucybała, Jacek Kachel

Wyremontowana kamienica przy ul. Słowackiego 26

Wyremontowana kamienica przy ul. Krasińskiego 20C

Kamienica u zbiegu ulic Słowackiego/Pankiewicza i Orkana
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nowy budynek dla um 
Od wielu lat obserwujemy nakładanie 

na samorządy zadań, które do tej pory były 
realizowane przez instytucje centralne. Sa-
morząd Bielska-Białej, aby sprostać tym za-
daniom zmuszony jest stworzyć odpowiednią 
bazę lokalową do działa Urzędu Miejskiego 
i jego agend. Dlatego, gdy tylko pojawiła się 
okazja nabycia budynku w najbliższej okoli-
cy Ratusza, postanowiono skorzystać z oka-
zji i kupić go na potrzeby urzędu. Budynek 
mieści się przy ul. ks. Stanisława Stojałow-

skiego, zostanie w najbliższym czasie zaku-
piony wraz z obecnymi najemcami znajdują-
cych się tam lokali użytkowych. To sprawi, że 
samorząd do czasu przygotowania projektu 
adaptacji i rozpoczęcia tam prac moderniza-
cyjnych, będzie zarabiał na wynajmie tych 
pomieszczeń. Jak powiedział podczas sesji 
Rady Miejskiej 16 kwietnia sekretarz miasta 
Igor Kliś, w planowaniu pracy trzeba zawsze 
wybiegać w przyszłość i korzystać z nada-
rzających się okazji, a ta lokalizacja jest ide-
alna, aby scalić do tej pory rozproszone wy-
działy w jednym miejscu.                            JacK

W ostatnich latach bardzo mocno dyskutowany 
jest sens wykonywania szczepień ochronnych. Szcze-
pienia mają zdecydowanych zwolenników, ale rów-
nież coraz większe grono przeciwników takiego za-
bezpieczania się przed chorobami. Dlatego postanowi-
liśmy przypomnieć, jak wygląda procedura szczepień 
ochronnych w Bielsku-Białej. 

 – Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej w dzie-
dzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych 
należy między innymi sprawowanie nadzoru nad re-
alizacją szczepień ochronnych. W związku z tym obo-
wiązkiem w roku 2018 w Bielsku-Białej nadzorowano 
wykonawstwo szczepień u 32.879 dzieci i młodzieży 
w wieku 0-19 lat. W zakresie wykonywania szczepień 
ochronnych przeprowadzono w punktach szczepień  
w mieście 75 kontroli, w tym 7 w placówkach lecznic-
twa zamkniętego, pozostałe 68 w niepublicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego – informo-
wał państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Biel-
sku-Białej dr n. med. Jarosław Rutkiewicz podczas se-
sji Rady Miejskiej 16 kwietnia. 

O tym, jak rygorystycznie są przestrzegane nor-
my, świadczy przypadek, który miał miejsce w Beskidz-
kim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-
-Białej. W wyniku awarii zasilania elektrycznego doszło 
tam do nieprawidłowego przechowywania szczepio-
nek. W trybie natychmiastowym podjęto więc działania 
– preparaty zostały zewidencjonowane i przeznaczone 
do utylizacji. 

Kontrole inspekcji sanitarnej nie wykazały niepra-
widłowości w zakresie realizacji szczepień ochronnych 
u dzieci i młodzieży. W 2018 r. obserwowano zwiększe-
nie się liczby dzieci nieszczepionych z powodu braku 
zgody rodziców. 

– Nadal na oddziałach noworodkowych występu-
ją przypadki rezygnacji rodziców ze szczepień dzieci 
przeciwko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu B (I dawka). Ogółem w Bielsku-Białej odnotowa-
no 91 dzieci, u których nie podjęto żadnych szczepień 
lub nie kontynuowano kolejnych dawek podstawowych 
– mówił Jarosław Rutkiewicz. – Najczęstszymi przy-
czynami nieszczepienia podawanymi przez rodziców 
były informacje zaczerpnięte ze stron internetowych 
ruchów antyszczepionkowych, negujących zasadność 
szczepień oraz niewłaściwie interpretujących reakcje 

poszczepienne, a w niektórych przypadkach – odręb-
ność religijna i wpływ środowisk propagujących medy-
cynę alternatywną. Wielokrotnie rodzice nie podają po-
wodu nieszczepienia, sugerując, że to osobista sprawa. 
W ramach postępowania zmierzającego do wyrówna-
nia zaległych szczepień u dzieci z opornych środowisk 
w minionym roku wystosowano do rodziców 24 wezwa-
nia do szczepień, w dwóch przypadkach rodzice wy-
razili zgodę na uzupełnienie zaległych szczepień. Kon-
tynuując postępowanie egzekucyjne wdrożone przez 
wojewodę śląskiego, w roku 2018 wydano 9 wniosków 
o nałożenie tytułów wykonawczych, 6 postanowień na 
zarzuty oraz udzielono 4 odpowiedzi na zażalenia ro-
dziców – dodaje państwowy powiatowy inspektor sani-
tarny w Bielsku-Białej.

Dla pełnego obrazu przedstawiamy również anali-
zę niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). 
W roku 2018 na terenie Bielska-Białej odnotowano 24 
przypadki łagodnych niepożądanych odczynów po-
szczepiennych. Uwzględniając kliniczny przebieg nie-
pożądanych odczynów poszczepiennych, stwierdzo-
no 5 dzieci hospitalizowanych z łagodnymi objawami 
NOP (wysoka gorączka, wymioty, wysypka alergiczna; 
po 2-4-dniowej hospitalizacji w stanie ogólnie dobrym 
dzieci wypisano do domu), 19 dzieci było nadzorowa-
nych ambulatoryjnie, wszystkie z łagodnymi odczynami 
poszczepiennymi. Każdorazowo obserwowano pełny 
powrót do zdrowia. 

Odczyny wystąpiły po różnych szczepionkach, 
częściej po szczepionkach stosowanych u małych dzie-
ci  do 3. roku życia – 23 przypadki. Zgłoszone NOP 
wystąpiły najczęściej po następujących preparatach 
szczepionkowych: 

przeciwko gruźlicy (BCG) – 4 przypadki; (jeden 
– DTP+ACT-HIB,1-DTP+IPV); przeciwko błonicy, tęż-
cowi, krztuścowi, IPV-poliomyelitis, Hib typb – 3 przy-
padki; przeciwko odrze, śwince, różyczce (Priorix) – 
4 przypadki; przeciwko pneumokokom (Synflorix) – 5 
przypadków. 

Jednak, jak podkreślają specjaliści, w każdym  
z tych przypadków mieliśmy do czynienia z łagodnymi 
odczynami poszczepiennymi. 

ZALECANE SZCZEPIENIA OCHRONNE 
Poza obowiązkowym kalendarzem szczepień 

istotną rolę odgrywają szczepienia zalecane, których 

zakres corocznie jest uzupełniany o nowe zarejestro-
wane szczepionki. Ze względu na pełną odpłatność 
za te preparaty, stosunkowo niewielka liczba rodziców/
opiekunów decyduje się na ich zakup. We wszystkich 
punktach szczepień wraz z oddziałami noworodkowymi 
rodzice (opiekunowie) dziecka informowani byli o możli-
wości zastosowania szczepień zalecanych.

Szczepienia przeciwko grypie – stanowią za-
sadniczą rolę w profilaktyce grypy sezonowej. Pomimo 
prowadzonej akcji edukacyjnej obejmującej wiele grup 
społecznych, w dalszym ciągu trudno przekonać rodzi-
ców o konieczności stosowania tych szczepień wśród 
dzieci. Większość szczepionych stanowiły osoby w wie- 
ku produkcyjnym i starsze – powyżej 65. roku życia. 

W roku 2018 w Bielsku-Białej ogółem zaszczepio-
no 3.997 osób, co stanowi 2,33 proc. populacji. W po-
równaniu do 2017 r. nastąpił niewielki spadek zaszcze-
pionych o 241 osób (0,007 proc. populacji). 

Stan zaszczepienia w grupach wiekowych: 
0-14 lat – 171 osób; 
15-64 lat – 1708 osób; 
powyżej 65. roku życia – 2118 osób. 
Szczepienia przeciwko pneumokokom
W 2018 r. zaszczepiono 953 osoby przeciwko za-

każeniom wywołanym przez Streptococcus pneumo-
niae, w tym 883 dzieci w wieku od 0 do 5. roku życia, 
w tym dzieci z grup ryzyka (z wyłączeniem szczepień 
populacyjnych – rocznik 2017 i 2018 opisany powyżej). 

Szczepienia przeciwko ospie wietrznej 
Ogółem w 2018 r. zaszczepiono na nią 325 osób, 

w tym 306 dzieci w wieku 0-12 lat z grup ryzyka. Szcze-
pienia były realizowane zgodnie z obowiązującym Pro-
gramem Szczepień Ochronnych.

Szczepienia przeciwko rotawirusom 
W 2018 r. objęto tym szczepieniem 490 niemowląt  

w wieku do 24. tygodnia życia. 
Szczepienia przeciwko meningokokom
W 2018 r. zaszczepiono 605 osób, w tym 580 do 

19 lat.
Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapale-

niu mózgu – w 2018 r. immunizacji czynnej poddano 
326 osób. 

Szczepienie przeciwko wirusowi brodawcza-
ka ludzkiego – w 2018 roku zaszczepiono 19 osób do 
19. roku życia.                                                                      

Jacek Kachel

Szczepienia ochronne w bielSku-białej 

Sekretarz miasta Igor Kliś i z-cy prezydenta Adam Ruśniak i Przemysław 
Kamiński 
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SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 
JEST NOWY
– dokończenie ze str. 1

Szczegóły realizowanego przez 2 la- 
ta programu modernizacji szpitala przed-
stawił zastępca dyrektora ds. admini-
stracyjnych i technicznych Łukasz Ma-
tlakiewicz. Program nosił nazwę Prze-
budowa i doposażenie Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego Szpitala Wojewódz-
kiego w Bielsku-Białej w celu poprawy 
warunków udzielania świadczeń me-
dycznych i właściwej segregacji w sta- 
nach zagrożenia zdrowia i życia. Cho-
dziło o zwiększenie przestrzeni użytko-
wej Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-
go, utworzenie obszaru segregacji oraz 
poprawa układu funkcjonalno-użytko-
wego pomieszczeń oddziału dla popra-
wy warunków oraz usprawnienia obsługi 
pacjentów w stanach zagrożenia życia  
i zdrowia. Zakupiono również nowocze-
sny sprzęt i aparaturę medyczną wyko-
rzystywane w Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym.

Szpital realizował dwa projekty, 
które uzyskały dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w dwóch kolejnych 
edycjach konkursu Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 9.1. In-
frastruktura Ratownictwa Medycznego 
w latach 2016 i 2017 r. Z powodu bardzo 
trudnej sytuacji na rynku budowlanym 
przy znacznym wzroście kosztów robo-
cizny i materiałów budowlanych oraz ko-
niecznych do wykonania robót dodatko-
wych szacowany przed rozpoczęciem 

projektu koszt realizacji tej inwestycji 
wzrósł. Generalnym wykonawcą prac 
budowlanych była firma Wodpol Sp.  
z o.o. z Żywca. Inwestycję realizowano 
w dwóch etapach – w 2017 r. i 2018 r.

W ramach pierwszego etapu prze-
budowano zespół garaży zlokalizowa-
nych na poziomie 0 segmentu E szpitala 
oraz dobudowano jednokondygnacyjny 
segment od strony zachodniej szpitala  –  
w celu utworzenia części ambulatoryj-
nej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,  
w której mieszczą się gabinety lekarskie 
i rejestracja; powierzchnia dobudowane-
go segmentu wynosi 110 m2. Dobudo-
wano również zewnętrzną windę od po-
łudniowo-wschodniej strony segmentu, 
umożliwiającą komunikację z pomiesz-
czeniami SOR na I piętrze budynku E. 

Roboty rozpoczęto w kwietniu 
2017 r. i – pomimo trudności związanych 
z koniecznością zmiany technologii po-
sadowienia dobudowanej części (za-
miast budowy klasycznych fundamen-
tów trzeba było wbijać w ziemię 10-me-
trowe pale) – zakończono terminowo  
w grudniu 2017 r. Po zakończeniu ro-
bót budowlanych rozpoczęto wyposaża-
nie nowo wybudowanych pomieszczeń 
w meble i sprzęt oraz przeprowadzo-
no procedurę uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

W kwietniu 2018 r. do oddanych 
do użytkowania pomieszczeń zrealizo-
wanych w I etapie przeniesiono działal-
ność SOR w zakresie interny oraz tria-
ge – procedury medycznej stosowanej 

Opis wszystkich obszarów działalności Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku – mate-
riał liczący aż 103 strony – został przedstawiony na se-
sji Rady Miejskiej 16 kwietnia. Szczególnie skompliko-
wana jest struktura finansowa, gdyż MOPS dysponuje 
tzw. pieniędzmi znaczonymi pochodzącymi z różnych 
źródeł i wydawanymi na różne cele. Przede wszyst-
kim realizuje zadania własne gminy i powiatu finanso-
wane z budżetu miasta, do tego zadania zlecone z za-
kresu administracji rządowej oraz dotyczące pomocy 
dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
i z projektów unijnych.

Rodziny wymagające pomocy wspierane były  
w 2018 r. finansowo oraz niepieniężnie. Pomoc w for-
mie pieniężnej to różnego rodzaju zasiłki i wsparcie wy-
płacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej;  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  
o dodatkach mieszkaniowych; o prawie energetycz-
nym; o świadczeniach rodzinnych, wychowawczych, 
funduszu alimentacyjnym; o systemie oświaty (stypen-
dia i zasiłki szkolne); o rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej i przez świadczenie Dobry start. Pomoc niepie-
niężna była świadczona w formie usług opiekuńczych, 
umieszczenia w domach pomocy społecznej; w postaci 
skierowania do ośrodków wsparcia, dziennych domów 
pomocy; opłacania składek na ubezpieczenie; schro-
nienia; posiłków; poradnictwa specjalistycznego czy 
wprowadzenia do rodziny asystenta albo wolontariuszy. 

W okresie sprawozdawczym przyjęto 59.914 
wniosków o pomoc – tj. o 12.278 więcej niż w 2017 r., 
wydano 65.596 decyzji administracyjnych – tj. o 10.776 
więcej niż w 2017 r. Pracownicy socjalni przeprowadzi-
li 9.990 wywiadów środowiskowych, obejmując wspar-
ciem 2.541 rodzin, pomoc skierowana została do 4.711 
osób w tych rodzinach. 

– Obserwujemy dalszy spadek liczby rodzin ko-
rzystających z pomocy społecznej – w 2018 r. skorzy-
stało z niej o 358 rodzin mniej niż w 2017. W 2018 r. 
na zasiłki z pomocy społecznej wydatkowaliśmy łącz-
nie 4.934.171 zł, to jest o 575.691 zł mniej niż w 2017 r.,  
a o 2.239.649 mniej niż w 2016 r. Najczęstszą przy-
czyną korzystania z pomocy była długotrwała choroba, 
niepełnosprawność, ubóstwo, bezradność w sprawach 

w medycynie ratunkowej, umożliwiającej 
służbom medycznym segregację ran-
nych w wypadku masowym w zależno-
ści od stopnia obrażeń oraz rokowania 
– i przystąpiono do realizacji drugiego 
etapu projektu. 

W jego trakcie przebudowywano 
dotychczasowe pomieszczenia SOR, 
w tym utworzono dodatkowe stanowi-
ska wzmożonego nadzoru i obserwa-
cyjne – w części parteru segmentu A 
i E oraz w części I piętra segmentu E. 
Na parterze powstał trzyosobowy pokój 
chorych, izolatka oraz punkt pielęgniar-
ski wyposażony w stanowisko monitorin-
gu. Przebudowano również pomieszcze-
nia przyjęć pacjentów, zespołu sanitaria-
tów oraz pomieszczeń pomocniczych w 
obszarze segregacji medycznej, reje-
stracji i przyjęć na poziomie I piętra. Po-
wstał obszar segregacji pacjentów tzw. 
triage, zespół przyjęć chirurgicznych 
wraz z częścią obserwacyjną oraz ze-
spół przyjęć laryngologicznych i okuli-
stycznych w postaci gabinetów diagno-
styczno-zabiegowych. Cztery jedno-
osobowe pokoje pacjentów znajdujące 
się na I piętrze segmentu E połączono 
w jedną obszerną, siedmioosobową sa-
lę obserwacyjną internistyczną, wypo-
sażoną w łazienkę. W pozostałej czę-
ści pomieszczeń odświeżono ściany, 
wprowadzono wentylację mechaniczną  
i klimatyzację.

Prace odbywały się w funkcjonu-
jącym obiekcie, a w trakcie ich realiza-
cji konieczne było oddanie do użytkowa-

nia części przebudowanych pomiesz-
czeń dla przeniesienia tam działalno-
ści oddziału w zakresie chirurgii, aby 
móc udostępnić kolejne pomieszczenia 
do przebudowy. Do kwietnia tego roku 
trwały prace związane z wyposażeniem 
pomieszczeń w zabudowę meblową  
i sprzęt oraz procedura uzyskania po-
zwolenia na użytkowanie.

Szpital Wojewódzki zyskał no-
woczesny, przestronny Szpitalny Od-
dział Ratunkowy, spełniający wszyst-
kie współczesne standardy związane 
z udzielaniem świadczeń medycznych 
pacjentom w sytuacji nagłego zagroże-
nia zdrowia i życia. Oddane do użytko-
wania pomieszczenia są klimatyzowa-
ne, wyposażone w wentylację mecha-
niczną, węzły sanitarne. SOR został 
również wyposażony w najnowocze-
śniejszy sprzęt i aparaturę medyczną. 
Dzięki zrealizowaniu drugiego projektu 
pn. Doposażenie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego  
w Bielsku-Białej w celu poprawy warun-
ków udzielania świadczeń medycznych 
w stanach zagrożenia zdrowia i życia  
w 2018 r. za ponad dwa i pół miliona za-
kupiono sprzęt i aparaturę wykorzysty-
wane w tego typu oddziałach.

Łącznie wartość inwestycji zreali-
zowanej w Szpitalu Wojewódzkim wy-
nosi ponad 8.300.000 zł, w tym dofinan-
sowanie zewnętrzne wynosi w sumie 
5.940.062,45 zł, a środki własne szpita-
la – 2.359.937,55 zł. 

opr. wag

opiekuńczo-wychowawczych – informuje dyrektor biel-
skiego MOPS Aleksandra Ciaciura. 

Największą kwotę w budżecie stanowią środ-
ki wydawane na wypłatę świadczeń wychowawczych, 
rodzinnych, alimentacyjnych, Dobry start, na co wydat-
kowaliśmy 138.511.046 zł, w tym na program Rodzina 
500+ 84.578.830 zł. Liczba rodzin objętych programem 
to 11.161 i 16.090 dzieci, w tym 10.854 stanowią dzieci 
bez kryterium dochodowego.

Ponadto ośrodek podejmował różnorodne dzia-
łania profilaktyczne, aktywizacyjne, opiekuńcze i inte-
gracyjne na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez realizację wielu 
programów z partnerami lokalnymi, pozyskując środki  
z programów rządowych i funduszy unijnych. MOPS 
realizuje m.in. programy skierowane do osób i rodzin  
z problemem alkoholowym, z problemem przemocy w ro- 
dzinie – w tym procedurę Niebieska Karta, program ko-
rekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. Prowa-
dzi działania na rzecz osób bezdomnych. Osoby nie-
pełnosprawne i ich rodziny mogą skorzystać z wsparcia 
doradcy osób niepełnosprawnych. Realizuje program 
prac społecznie użytecznych, prowadzi giełdę wolon-
tariatu oraz klub integracji społecznej. 

Jacek Kachel

jak i komu pomaga mopS
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Stypendia Sportowe  
przejrzySte 

Finansowanie sportu i klubów sportowych 
działających w Bielsku-Białej nie raz budziło spo-
ro kontrowersji. Krytycy zarzucali, że sposób finan-
sowania jest nieprzejrzysty i nieprzynoszący spo-
dziewanych efektów. 16 kwietnia Rada Miejska po 
dyskusjach przyjęła uchwałę w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju 
sportu na obszarze miasta Bielska-Białej.  

Samorząd zamierza osiągnąć cel publiczny  
w postaci poprawy warunków uprawiania spor-
tu przez zawodników klubów sportowych połączo-
nej z osiąganiem lepszych wyników sportowych na 
szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym przez 
zawodników klubów sportowych przy równocze-
snym umożliwienie dostępu do różnorodnych form 
sportowej aktywności jak największej liczbie miesz-
kańców miasta. Postanowiono, że teraz to zadanie 
będzie realizowane poprzez wsparcie finansowe  
w formie dotacji celowej. Ubiegać się o nią będą mo-
gły kluby działające na obszarze miasta, niedziała-
jące w celu osiągnięcia zysku, uczestniczące we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym lub 
prowadzonym w określonej dziedzinie sportu przez 
polski związek sportowy lub podmioty działające  
z jego upoważnienia. 

Jako że jest to dotacja celowa, to też nie mo-
że być ona dowolnie wydana, powinna być przezna-
czona na:

1. realizację programów szkolenia sportowego;
2. zakup lub pokrycie kosztów korzystania  

z cudzego sprzętu i wyposażenia sportowego prze-
znaczonego do prowadzenia szkolenia;

3. pokrycie kosztów organizowania zawodów 
lub rozgrywek sportowych;

4. pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach 
lub rozgrywkach sportowych;

5. pokrycie kosztów korzystania i utrzymania 
obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowe-
go;

6. sfinansowanie stypendiów sportowych i wy-
nagrodzenia kadry szkoleniowej;

7. pokrycie kosztów organizacji obozów spor-
towych. 

Co ważne, dotacja jest przyznawana w trybie 
konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej. Przy ocenie wniosków będą brane 
pod uwagę m.in. takie czynniki, jak znaczenie zgło-
szonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na ob-
szarze miasta Bielska-Białej; wysokość środków 
budżetowych przeznaczonych na ten cel publicz-
ny; przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,  
w tym termin i miejsce jego realizacji; kalkulację 
przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia 
wraz ze wskazaniem udziału środków własnych; do-
świadczenie w dotychczasowej współpracy z wnio-
skodawcą; dotychczasowe wyniki i osiągnięcia 
sportowe wnioskodawcy na szczeblu ogólnopolskim 
i międzynarodowym oraz promocja Bielska-Białej 
poprzez sport.                                                         JacK 

rm uchwaliła:
Podczas VII sesji Rady Miejskiej 16 kwietnia podę-

te zostały uchwały w sprawach: 
przyjęcia Oceny stanu sanitarnego – informacji o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej 
za rok 2018;

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 
2018;

zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok; 
zmiany uchwały nr 111/17/2018 Rady Miejskiej Bielska-

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

zarządzenia wyborów do Rad Osiedli;
powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów do Rad Osiedli 

w Bielsku-Białej;
przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2018 r.;
udzielenia dotacji celowej na sporządzenie projektu i re-

mont ogólnodostępnego węzła sanitarnego wraz 
ze wszystkimi instalacjami i stolarką w domu po-
grzebowym na cmentarzu żydowskim znajdują-
cym się przy ul. Cieszyńskiej 92 dla Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej w Bielsku-Białej;

udzielenia dotacji celowej na remont elewacji północnej 
kamienicy przy ul. Józefa Pankiewicza 2 dla wła-
ścicieli nieruchomości przy ul. Józefa Pankiewicza 
2 – osób fizycznych.

udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski ele-
wacji i dachu wraz z hydroizolacją ścian fundamen-
towych i remontem klatki schodowej w kamienicy 
przy pl. Rynek 12 dla właściciela nieruchomości 
przy pl. Rynek 12;

udzielenia dotacji celowej na remont konstrukcji i pokry-
cia dachu w kamienicy przy pl. Rynek 8 dla wła-
ściciela nieruchomości przy pl. Rynek 8 w Bielsku-
-Białej – osoba fizyczna;

określenia warunków i trybu finansowego wspierania 
rozwoju sportu na obszarze miasta Bielska-Białej;

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy, położonej przy ulicy Stefana Że-
romskiego 14 na rzecz współwłaścicieli nierucho-
mości ozn. jako działka 45/3;

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy położonej przy ul. Marii Konop-
nickiej 24 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości 
oznaczonej jako działka 1209;

wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 
części nieruchomości ozn. jako działka 1872/8 ob-
ręb Kamienica, stanowiącej własność;

wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 
części nieruchomości ozn. jako działka 1406/15 
obręb Lipnik, stanowiącej własność;

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu poło-
żonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej  
i Lajkonika;

przekazania petycji dotyczącej utworzenia miejskiego 
gabinetu ginekologicznego w Bielsku-Białej orga-
nowi właściwemu;

przekazania petycji dotyczącej podwyżki opłat za dzier-
żawę działek rekreacyjnych organowi właściwemu;

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
opr. JacK

Przedszkole – zlokalizowane w oddalonej od cen-
trum miasta dzielnicy Straconka – mieści się przy ulicy 
Górskiej w budynku, otoczonym dużym, zielonym ogro-
dem wyposażonym w ekologiczne urządzenia do za-
baw. W pobliżu rozciąga się pasmo gór, lasów i ogród-
ków przydomowych, co stwarza doskonałe warunki do 
obserwacji różnorodności środowisk przyrodniczych. 
Placówka borykała się z problemami lokalowymi i z tego 
powodu cześć dzieci swoje zajęcia odbywała w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 26. Teraz wszystkie przedszko-
laki znajdują się w jednym budynku.

Symboliczną wstęgę podczas inauguracji nowych 
sal przeciął zastępca prezydenta Waldemar Jedrusiń-

ski, Radę Miejską reprezentował przewodniczący Ja-
nusz Okrzesik. Obiekt poświęcił proboszcz parafii Matki 
Bożej Pocieszenia ks. Ryszard Knapik.

 – Wykorzystując naturalne warunki naszego oto-
czenia, ukierunkowujemy naszą działalność na ekologię 
i promocję zdrowego stylu życia. Pięciokrotnie zdoby-
liśmy certyfikat Przyjaciel Natury oraz Akademii Zdro-
wego Przedszkolaka. Współpracujemy z Sanepidem  
w promowaniu akcji Jestem w klubie zdrowego przed-
szkolaka. Zimą dokarmiamy nie tylko stałych mieszkań-
ców naszego ogrodu – ptaki i wiewiórki, ale także zwie-
rzęta leśne – informowała dyr. Przedszkola Grażyna 
Krywult.                                                                           JacK 

przedSzkole nr 36 ma dwie nowe Sale



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 9/425  3.05.20198
miaSto

kuratela Sądowa w polSce ma 100 lat
1 marca w sali koncertowej bielskiej szkoły mu-

zycznej odbyła się uroczysta konferencja z okazji 
100-lecia kurateli sądowej w Polsce. 

W spotkaniu uczestniczyli zawodowi i społecz-
ni kuratorzy sądowi – zarówno czyni zawodowo, jak  
i emerytowani, a także liczni goście – przedstawicie 
sądów, placówek pomocy społecznej, policji, organi-
zacji pozarządowych, zakładów karnych, czyli wszyst-
kich instytucji związanych z działalnością kuratorów są-
dowych. Obecni byli też samorządowcy z reprezentu-
jącym bielski samorząd zastępcą prezydenta miasta 
Adamem Ruśniakiem.

Prezes bielskiego Sądu Okręgowego Andrzej 
Trzopek podkreślał wagę rocznicy, obchodzonej w ca-
łym kraju (w Poznaniu z tej okazji odbył się 3. Kongres 
Kuratorski otwierający cykl obchodów – przyp. red.), 
która jest okazją do podkreślenia wagi tego zawodu.

– Przez dziesiątki lat rola kuratora sądowego ule-
gała wielu zmianom aż do czasów współczesnych, 
kiedy funkcjonuje podział na kuratorów dla dorosłych, 
którzy zajmują się głównie wykonywaniem orzeczeń 
w sprawach karnych i są samodzielnym organem po-
stępowania wykonawczego oraz na kuratorów rodzin-
nych sprawujących nadzory w sprawach rodzinnych, 
nieletnich. Najwięcej obowiązków realizowanych jest 
bezpośrednio w kontakcie z podopiecznymi, ale ich 
praca polega też na współdziałaniu z szeregiem in-

stytucji. Kuratela sądowa to nieodzowny element wy-
miaru sprawiedliwości. Niezwykle ważną rolą kurato-
rów jest pomoc wszystkim osobom, które z różnych 
powodów dotknięte są życiowymi problemami, kry-
zysami, wymagają wsparcia czy nawet opieki. Kura-
tor sądowy staje się do pewnego stopnia koordyna-
torem różnych służb pracujących na rzecz nieletnich  
i ich rodzin. Z okazji jubileuszu należą się im podzięko-
wania za codzienny trud w niełatwej służbie, poświęce-
nie, oddanie, obowiązkowość i sumienność i życzenia 
zdrowia i pomyślności, satysfakcji z pracy i jej docenie-
nia – mówił prezes SO A. Trzopek.

– Nasz zespół liczy tylko 66 kuratorów, to niedużo 
w skali kraju, ale panuje u nas bardzo dobra atmosfera,  
a zastępca kuratora okręgowego Elżbieta Legierska 
jest na stanowisku 17 lat – podkreślał kurator okręgowy 
Arkadiusz Ochodek. 

Początek polskiej kurateli sądowej dał naczelnik 
odradzającego się po latach niewoli państwa polskiego 
Józef Piłsudski, wydając 7 lutego 1919 r. dekret o utwo-
rzeniu sądów dla nieletnich i powołaniu stałych opieku-
nów sądowych. Całą historię przedstawił podczas kon-
ferencji dr Krzysztof Stasiak, przypominając daty waż-
nych zmian określających status kuratorów. Na przykład  
w roku 1929 przekształcono opiekunów sądowych 
w kuratorów, w roku 1935 zlikwidowano status ku-
ratorów zawodowych, byli tylko kuratorzy społeczni  

Już po raz piąty w Zespole Pań-
stwowych Szkół Muzycznych odbył 
się Ogólnopolski Konkurs Fletowy dla 
uczniów szkół muzycznych II stopnia, 
który zalicza się dziś do czołówki kon-
kursów muzycznych w Polsce. 

Do konkursu, który zorganizowa-
no w dniach 29-31 marca, zgłosiło się 
24 uczniów w młodszej grupie wiekowej 
(do 16. roku życia i 17.) w starszej gru-
pie wiekowej (od 17. do 20. roku życia), 
którzy przyjechali do Bielska-Białej z 22 
miast Polski. Przesłuchania odbywały 
się etapowo, do kolejnego etapu kwali-
fikowali się najlepsi w grupach. W III eta-
pie konkursu finaliści starszej grupy wie-
kowej wykonywali koncerty fletowe z to-
warzyszeniem wspaniale przygotowanej 
szkolnej orkiestry pod dyrekcją Andrzeja 
Kucybały. Warto podkreślić, że to jedyny 
konkurs w Polsce dla uczniów, w czasie 
którego w III etapie młodzi muzycy wy-
stępują z orkiestrą symfoniczną.

Po zsumowaniu punktacji poszcze-
gólnych etapów jury pod kierunkiem 
prof. Antoniego Wierzbińskiego wyłoni-
ło laureatów. W starszej grupie wiekowej  
I miejsce ex aequo zajęły Małgorza-
ta Cegielska z Zespołu Szkół Muzycz-

nych im. F. Chopina w Warszawie i Mar-
ta Chlebicka z Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej im. Z. Brzewskiego w War- 
szawie. III Miejsce ex aequo zajęły Mar-
ta Dzięcioł z OSM im. K. Szymanow-
skiego we Wrocławiu i Ola Salamon  
z ZPS im. K. Szymanowskiego w War-
szawie. W młodszej grupie wiekowej  
I miejsce ex aequo zajęli Maria Sujka  
z ZPSM w Kielcach i Michał Szymański 
z OSM w Poznaniu, II miejsce ex aequo 
zajęły Joanna Łobodzińska z OSM we 
Wrocławiu i Sandra Siudak z PSM im. 

W. Żeleńskiego w Krakowie, III miej-
sce zajął Maciej Kasperek z OSM im.  
Z. Brzeskiego w Warszawie. Wyróżnie-
nie otrzymała Barbara Michalik z OSM 
im. M. Karłowicza w Poznaniu. Dyplo-
mami uhonorowano nauczycieli przy-
gotowujących uczniów i wyróżnionych 
akompaniatorów. 

Organizatorami konkursu było 
Centrum Edukacji Artystycznej w War-
szawie i bielska szkoła muzyczna, któ-
ra za stworzenie świetnych warunków  
i znakomitej atmosfery otrzymała wiele 

słów uznania od jurorów, uczestników 
i ich pedagogów. Nagrody finansowe 
ufundowali Prezydent Miasta Bielska-
-Białej, Centrum Edukacji Artystycz-
nej i Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej 
Szkoły Muzycznej. 

Młodzi fleciści wysłuchali też mi-
strzów tego instrumentu – Łukasza Dłu-
gosza i Agaty Kielar-Długosz, którzy wy-
stąpili w sali koncertowej 29 marca.

– Z roku na rok obserwujemy co-
raz wyższy poziom umiejętności wyko-
nawczych uczniów. Ci najlepsi wyko-
nują już z powodzeniem najtrudniejsze 
utwory literatury fletowej – mówi dyrek-
tor szkoły Barbara Cybulska-Konsek. kk  

i tak zostało aż do lat 50. XX w., kiedy to utworzono 
cztery odrębne kuratele – dla nieletnich, inspektorów 
społecznych, dla dorosłych na warunkowym zwolnieniu  
z zakładów karnych i dla odbywających wyroki w za-
wieszeniu. W 1973 r. utworzono dwie kuratele – dla nie-
letnich i dla dorosłych. W 1986 r. utworzono jedną kura-
telę o dwóch specjalizacjach i taki model obowiązuje do 
dziś. Najnowsze uregulowanie to ustawa o kuratorach 
sądowych z roku 2001. Podczas konferencji mówiono 
też o organizacji kurateli w województwie śląskim i sku-
teczności działań kuratorskich.                                        kk

najlepSi fleciści w bielSku-białej
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Autyzmowi poświęcona była kon-
ferencja zorganizowana przez Szkołę 
Podstawową nr 6 Integracyjną im. Kazi-
mierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej. 
Konferencja Autyzm – od diagnozy do 
samodzielności odbyła się w siedzibie 
Bielskiego Centrum Kształcenia Usta-
wicznego i Praktycznego, uczestniczył 
w niej zastępca prezydenta Bielska-Bia-
łej Waldemar Jędrusiński, który przypo-
mniał, jakie działania prowadzi samo-
rząd, aby pomóc rodzinom borykającym 
się z problemem autyzmu. Spotkanie 
adresowane było do nauczycieli szkół, 
przedszkoli i żłobków, pedagogów, spe-
cjalistów, dyrektorów i pracowników po-
radni psychologiczno-pedagogicznych.

Wprowadzenie do sesji zrobiła dyr. 
SP nr 6 Natalia Trela, która przedstawiła 
doświadczenia i umiejętności, jakich ona 
i prowadzona przez nią placówka naby-
ła podczas wieloletniej już pracy z dzieć-
mi autystycznymi. Podkreślała, że naj-
większym sukcesem dla opiekunów jest 
usamodzielnienie się ucznia dotkniętego 
tym schorzeniem. 

O tym, jak trudna jest wstępna dia-
gnoza autyzmu, opowiadali Ireneusz Je-
lonek i Sabina Micorek – lekarze spe-
cjaliści psychiatrii dziecięcej. Rodzice 
Barbara Górna-Bryzek i Ryszard Bry-
zek dzielili się swoimi doświadczeniami, 
pokazując, jak można czerpać radość  
z życia na przekór autyzmowi. Część 
wykładową zakończył referat Okres doj-
rzewania, praca z młodzieżą ze spek-
trum autyzmu, który przedstawiła psy-
cholog z poradni psychologiczno-peda-
gogicznej Katarzyna Patykiewicz.

W drugiej części konferencji po-
kazano, jak wygląda trening umiejętno-
ści społecznych, judo z elementami in-
tegracji sensorycznej i EEG Biofeed-
back, czyli nowa, skuteczna metoda te-
rapeutyczna zwiększająca efektywność 
funkcjonowania naszego mózgu. Zaję-
cia prowadzili Natalia Trela, Małgorzata 
Pająk, Monika Koczur i Małgorzata Ko-
miniak. 

Autyzm jest całościowym zaburze-
niem rozwoju dziecka. Oznacza to, że 
u dotkniętych nim dzieci obserwuje się 

bielScy bibliotekarze  
uczą Się mechaniki gier

W związku z ogromnym postępem technologicznym bi-
bliotekarze cały czas poszukują nowatorskich sposobów przy-
ciągnięcia nowych użytkowników do biblioteki. Przed takim za-
daniem stanęli także bibliotekarze pracujący w Książnicy Be-
skidzkiej oraz gminnych bibliotekach publicznych powiatu biel-
skiego, którzy uczestniczą w projekcie Od A do Z, czyli z alfa-
betu szkoleń dla bibliotekarza. 

W tajniki gamifikacji literatury na smartfonach wprowadził 
uczestników Piotr Milewski z zespołu Goodbooks.pl. Gamifika-
cja, z angielskiego gamification, to wykorzystanie mechaniki 
znanej z gier do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach 
niebędących grami, dla zwiększenia zaangażowania ludzi.

Szkolenia ma pomóc zdobyć umiejętności pozwalające 
na samodzielnie projektowanie fabuł mobilnych gier. Już po 
pierwszym spotkaniu można zaobserwować niezwykłą pomy-
słowość uczestników. W trakcie tworzenia pierwszych scena-
riuszy uwaga bibliotekarzy cały czas skupiona była na tym, aby 
przyszły użytkownik otrzymał wartościową grę, która go wcią-
gnie i zachęci do sięgnięcia po książkę i przyjścia do biblioteki. 
Nie jest to bynajmniej proste zadanie, lecz dające wiele satys-
fakcji projektującemu grę. 

– To dopiero początek przygody z mobilnymi grami biblio-
tekarzy z Bielska-Białej. Kolejne spotkanie w ramach progra-
mu Od opowieści do gry, czyli jak zaadaptować fabułę książki 

na potrzeby mobilnej gry miejskiej, odbyło się 2 kwietnia, bi-
bliotekarze uczyli się technicznej i praktycznej obsługi cyfrowej 
platformy ActionTrack służącej tworzeniu gier mobilnych. Mieli 
także okazję samodzielnego wykonania poszczególnych czę-
ści gry, które następnie przy pomocy prowadzącego osadzali 
na mapie Google w formie mobilnego szlaku literackiego i łą-
czyli z książką – informował Bogdan Kocurek, dyrektor Książ-
nicy Beskidzkiej. 

Projekt realizowany jest przez Książnicę Beskidzką  
w Bielsku-Białej w ramach programu Partnerstwo dla książki 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.                   opr. JacK 

autyzm – od diagnozy do Samodzielności 
Na budynku Ratusza 2 kwietnia wieczorem pojawiła się  niebieska  iluminacja. Jak co roku oświetlenie w tym kolorze  symbolizowało  
obchodzony wtedy światowy dzień wiedzy na temat autyzmu. Celem tego dnia jest podnoszenie społecznej świadomości  na temat zaburzenia 
uznanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.

objawy nieprawidłowego funkcjonowa-
nia we wszystkich obszarach rozwoju. 
Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają 
się bardzo wcześnie, często już u kilku-
nastomiesięcznych niemowląt, ale za-
wsze są widoczne przed ukończeniem 
przez dziecko 3. roku życia.  Choć au-
tyzm można zdiagnozować już u bardzo 
małych dzieci, to często diagnozuje się 
go również u nastolatków, a nawet osób 

dorosłych. Nieleczony może prowadzić 
do bardzo głębokich zaburzeń funkcjo-
nowania w późniejszym wieku. War-
to pamiętać, że zaburzenia autystycz-
ne mają bardzo zróżnicowany charak-
ter, nie tworzą jednolitego obrazu co do 
symptomatologii i głębokości zaburzeń. 
Dlatego obecnie w literaturze światowej 
używa się określenia spektrum zabu-
rzeń autystycznych.                              JacK 

po Stronie natury
11 kwietnia na Rynku odbyła im-

preza w ramach ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej Listy dla Ziemi organizowa-
nej przez Fundację Ekologiczną Arka. 
Dzieci pisały listy do dorosłych na eko-
logicznym papierze.

– Żeby ludzie zaczęli bardziej pro-
ekologicznie żyć, trzeba dostarczyć im 
jak najwięcej informacji na ten temat. 
Rodzicom, dziadkom i \ opiekunom takie 
wiadomości mogą przekazywać dzieci  
i młodzi ludzie – mówił prezes Arki Woj-
ciech Owczarz. Zastępca prezydenta 
Bielska-Białej Adam Ruśniak zapewnił, 
że sprawy ekologii i ochrony środowi-
ska są priorytetem przy podejmowaniu 
wszystkich decyzji dotyczących miasta.

Aby utrwalić efekty akcji Listy dla 
Ziemi zorganizowano konkurs na naj-
piękniejszy list, adresowany do uczniów 
wszystkich typów placówek oświato-
wych. Głosowanie na najlepszy list na 
www.listydoziemi.pl trwa od 21 maja do 
4 czerwca. Szczegóły akcji i konkursu 
można znaleźć na stronie fundacji Arka 
www.fundacjaarka.pl.                          JacK
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20-lecie istnienia obchodzi w tym roku ze-
spół taneczny Fenomen z Domu kultury w Ka-
mienicy. Jubileuszowy koncert zespołu Wio-
sna, lato. jesień, zima i... znów wiosna odbył sie 
14 marca w Bielskim Centrum Kultury. W pro-
gramie wyreżyserowanym przez Alicję Paletę 
wzięły udział poza Fenomenem wszystkie ze-
społy taneczne pracujące w kamienickim DK – 
Tęczowe Nutki, Psikusy i Chochliki.

Na widowni BCK zasiedli przyjaciele DK  
i rodziny występujących dzieci. Wśród gości 
oficjalnych obecni byli prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski, zastępca prezyden-
ta Adam Ruśniak oraz radni Rady Miejskiej na 
czele z przewodniczącą Komisji Edukacji i Kul-
tury RM Małgorzatą Zarębską. Gratulacjom, po-
dziękowaniom i życzeniom skierowanym do ju-
bilatów nie było końca.

Na koncercie zjawiły się Fenomanki,  któ-
re swoją przygodę z tańcem rozpoczęły wiele 
lat temu... Założycielką grupy jest Aldona Hija-
cent-Paleta, od 2004 r pracuje z nią jej córka 
Alicja Paleta. W swoich poszukiwaniach arty-
stycznych zespół dąży do harmonicznej synte-
zy różnych technik, stylów, a nawet... kultur, fil-
trowanych przez pryzmat szeroko pojmowanej 
techniki tańca współczesnego. Pod kierunkiem 
choreografki Alicji Palety, zespół osiągnął naj-
większy rozkwit i zdobył wiele sukcesów.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia :
2005 rok: III miejsce w Międzywojewódzkich 
Spotkaniach Tanecznych w Olkuszu,
2008 rok: Brązowy Aplauz na Międzynarodo-
wym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca  
w Koninie,
2010 rok: Grand Prix w Zimowych Impresjach 
Tanecznych w Hałcnowie,
I miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Tańca Współczesnego Kontrasty w Mielcu,
2011 rok: Brązowa Kurtyna w Bielskich Spotka-
niach Teatralnych,
2012 rok: nagroda w Krakowskich Spotkaniach 
Baletoffowych w Krakowie,

2014 rok: Grand Prix w Zimowych Impresjach 
w Hałcnowie,
wyróżnienie I stopnia w Ogólnopolskich Spo-
tkaniach Tanecznych Pląsy-Dramy
w Pyskowicach,
2015 rok: Srebrny Aplauz w Międzynarodowym 
Festiwalu w Koninie,
wyróżnienie na Festiwalu Kontrakcja w Kra-
kowie,
2016 rok: wyróżnienie w Międzynarodowym 
Festiwalu w Koninie,
II i III Nagroda i wyróżnienie w Festiwalu Kontr-
akcja w Krakowie,
2017 rok: II miejsce i wyróżnienie w Ogólnopol-
skich Spotkaniach Tanecznych Spontan  
w Warszawie,
wyróżnienie I stopnia w Ogólnopolskich Spo-
tkaniach Pląsy-Dramy w Pyskowicach,
2018 rok: Nagroda w Festiwalu Teatralnym Po-
za słowami w Bielsku-Białej,
Nagroda w Przeglądzie Teatrów Tańca PrzeNi-
kanie w Warszawie
Brązowy Aplauz w Międzynarodowym Festiwa-
lu w Koninie,
wyróżnienie II stopnia w Ogólnopolskich Spo-
tkaniach w Pyskowicach.
2019 rok: I miejsce w Zimowych Impresjach Ta-
necznych .

Zespół Fenomen był wielokrotnie zapra-
szany na festiwale taneczne za granicę np: do 
włoskiego miasta Fivizzano czy niemieckiego 
Wolfsburga.                                                              r

Z dwóch okazji – święta Purim (żydowskiego karnawału) 
oraz inauguracji 9. Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia 
– Gmina Wyznaniowa Żydowska oraz Towarzystwo Społeczno-
-Kulturalne Żydów w Bielsku-Białej zaprosiły bielszczan 21 marca 
do Sali Ceremonii budynku na cmentarzu żydowskim przy ul. Cie-
szyńskiej na spotkanie z lubelskim Teatrem NN i Ośrodkiem Bra-
ma Grodzka w Lublinie.

 – Przyjechaliśmy do państwa z daleka – tak słowami  
z przedstawienia Siedem opowieści nie tylko dla dzieci rozpoczęła 
swoją opowieść o Lublinie i lubelskich Żydach, których już tam nie 
ma, Joanna Zętar z Ośrodka Brama Grodzka. 

Brama Grodzka jest szczególnym miejsce na mapie Lublina. 
Dawniej zwana była Bramą Żydowską – była granicą pomiędzy 
chrześcijańską i żydowską częścią miasta. W 1992 r. Teatr NN 
stał się gospodarzem Bramy Grodzkiej, jego twórcy postanowili 
zbierać dokumenty, opowieści, pamiątki po lubelskich Żydach, ra-
tować i przechowywać pamięci o dawnym polsko-żydowskim Lu-
blinie. Kontakty tego ośrodka z bielską społecznością żydowską 
zacieśniły się w 2008 r., kiedy bielski historyk Jacek Proszyk od-
czytał hebrajską inskrypcję na parochecie – aksamitnej zasłonie 
służącej do przykrywania szafy, w której przechowywano świętą 
księgę, Torę – od 1945 r. znajdującym się w Bielsku-Białej. Histo-
ryk przeczytał napis na parochecie mówiący o tym, że zasłona jest 
darem kobiet dla synagogi Maharszala w Lublinie – nieistniejącej 
obecnie, największej synagogi lubelskiej.

 – Kiedy oczy zamknie ostatni Żyd w Bielsku-Białej, przeka-
żemy wam ten parochet do Lublina. Musicie jednak poczekać, bo 
przybywa nam dzieci, gmina się rozwija – powiedziała przewodni-
cząca bielskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra.

 – Żyjemy w czasach zmieniającego się świata. Tolerancja, 
akceptacja odmienności nie są już tak oczywiste, jak dotychczas. 
Od nietolerancji już tylko krok do nienawiści, a wiemy, jak to się 
kończy. Wielokulturowe miasto i nasz region są pod tym względem 
wyjątkowe, podziwiane – mówiła poseł Mirosława Nykiel, wspomi-
nając interesujące prezentacje historii oraz kultury żydowskiej na 
poprzednich kongresach kobiet i zapraszając na tegoroczny kon-
gres. 

Siedem opowieści nie tylko dla dzieci to spektakl oparty na 
tekstach noblisty Isaaca Bashevisa Singera oraz autentycznych 
opowieści lublinian zapisanych i utrwalonych przez Ośrodek Bra-
ma Grodzka. Liryczne, romantyczne, smutne i zabawne historie 
opowiedział aktor Witold Dąbrowski, któremu towarzyszyli kontra-
basista Robert Brzozowski i skrzypek Marian Pędzisz.                wag

Siedem opowieści dla dzieci  
na święto purim

jubileuSzowy fenomen
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noc za krótka 
29 marca w Liceum Ogólnokształcącym Zgroma-

dzenia Córek Bożej Miłości odbyła się 6. Noc Doświad-
czeń – jak co roku bardzo udana i, jak mówią ucznio-
wie, jedyna, niepowtarzalna i… za krótka. 

Licealiści wraz ze swoimi nauczycielami przygo-

towali barwne widowisko, dzięki któremu gimnazjaliści 
i uczniowie klasy ósmej mogli wziąć udział w licznych 
eksperymentach naukowych. Nie zabrakło oczywiście 
zabawy z suchym lodem, ognistej trąby powietrznej, 
izolacji DNA kiwi, tajemniczych mikstur, głośnych wy-
buchów, narządów świni i … podpalenia szkoły. Dużym 
powodzeniem cieszyły się również zajęcia z robotyki, 

na których uczniowie konstruowali roboty i samodziel-
nie projektowali programy sterujące, zaś na miłośników 
kreatywnego myślenia czekała Odyseja Umysłu. Tuż 
przed północą młodzi naukowcy udali się do kaplicy na 
krótkie nabożeństwo, a po powrocie do szkoły obejrze-
li filmy Ostatnia piosenka i Człowiek, który odkrył nie-
skończoność.                                                           opr. JacK 

laSerowa 
Strzelnica w wSpif

Pierwszą w Polsce profesjonal-
ną cywilną strzelnicę laserową otwarto  
5 kwietnia w Wyższej Szkole Finansów  
i Prawa w Bielsku-Białej. 

W uroczystości udział wzięli prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Okrzesik oraz reprezentanci – Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Bia-
łej i w Gilowicach, Komendy Powiatowej 
Policji w Żywcu, Centralnego Biura Śled-
czego w Katowicach – oddział w Biel-
sku-Białej, Placówki Straży Granicznej 
w Bielsku-Białej, Straży Miejskiej w Biel-
sku-Białej, w Skoczowie, w Żywcu i Cie-
szynie, Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Bielsku-Białej, 18. Batalionu Powietrz-
nodesantowego oraz bielskiej Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 
Otwarcie połączone było z wykładem 
o nowoczesnej amunicji bojowej – Five.
seven, policyjna amunicja przyszłości?, 
który wygłosił podinsp. policji w st. spo-
czynku Mariusz Kuliński.

Budowa strzelnicy w całości sfi-
nansowana została ze  środków Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju w ra- 
mach projektu Dostosowanie oferty edu-
kacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Pra-
wa do potrzeb gospodarki, rynku pracy 
i społeczeństwa. Jej stworzenie było 
kolejnym z priorytetów rozwoju uczelni 
związanym z doskonaleniem procesu 
kształcenia na kierunku bezpieczeństwo 
wewnętrzne. Studenci pod okiem in-
struktorów strzelectwa przechodzić bę-
dą szkolenia prowadzące do uzyskania 
kompetencji niezbędnych do rozpoczę-
cia dalszych etapów z wykorzystaniem 
broni bojowej.                                           r

hiSzpanie  
w lo ŻeromSkiego 

W kwietniu na zaproszenie Liceum 
Ogólnokształcącego im. St. Żeromskie-
go gościła w Bielsku-Białej młodzież ze 
szkoła Ribalta znajdującej się niedaleko 
Walencji, w miejscowości Castellon. By-
ła to rewizyta, gdyż wcześniej to ucznio-
wie z bielskiego liceum gościli w Hisz-
panii.  

W czasie pobytu w stolicy Podbe-
skidzia uczniowie przygotowali prezen-
tacje o Polsce, naszym regionie i mie-
ście. Zwiedzili Ratusz i spotkali się z pre-
zydentem Jarosławem Klimaszewskim. 
Goście z Hiszpanii uczestniczyli rów-
nież w zajęciach przedmiotowych, głów-
nie języka angielskiego, oraz mieli oka-
zję dokładnie zwiedzić budynek szkolny, 

poznać panujące tam zwyczaje i przyj-
rzeć się z bliska codziennej rzeczywi-
stości szkolnej. Ponadto młodzież była 
na wycieczce w Krakowie, przejechała 
Pętlą Beskidzką oraz zwiedzała zamek 
Sułkowskich. 

Uczniowie z Hiszpanii zakwatero-
wani byli u rodzin polskich i z nimi się 
stołowali na co dzień. Z licznych relacji 
wynika, że bardzo im smakowała kuch-
nia polska, a rodziny ciepło i serdecz-
nie się nimi zajmowały. Hiszpańska mło-
dzież nie tylko miała okazję poznać hi-
storię naszego kraju czy regionu, ale 
także miała nieustający kontakt z języ-
kiem obcym. 

Wizyta odbyła się w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój – realizowanego w ramach pro-
jektu pn. Kreatywna edukacja w języku 
angielskim.                                           JacK 
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targi pracy ath
Biuro Karier Akademii Techniczno-Hu-

manistycznej we współpracy z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Katowicach i Stowarzysze-
niem Przyjaciół i Absolwentów ATH zorga-
nizowali 10 kwietnia 26. Targi Pracy w ATH. 
Swoją ofertę zaprezentowało 45 podmiotów, 
każdy z nich swoja prezentacje oparł według 

schematu: opis firmy, plany rekrutacyjne, dla-
czego warto z nami pracować. Taki układ po-
zwolił zainteresowanym na łatwiejsze porów-
nanie propozycji. 

Targi Pracy są jednym z działań projek-
tu Akademia Kompetentnego Studenta  i są 
współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.                                        JacK 

Uczniowie zagospodarowują wolne tereny zielo-
ne przy siedzibie IV LO. Zespół projektowy, składający 
się z siedmiu uczennic tej szkoły, chce stworzyć miej-
sce, gdzie zarówno uczniowie, jak i sąsiedzi LO będą 
mogli spędzić czas w otoczeniu roślin. Pojawi się tam 
zakątek z ławkami, stoliami oraz donicami stworzonymi 
z drewnianych palet, a także roślinami i ziołami. Dzięki 
pomocy ze strony dyrekcji szkoły oraz rady rodziców IV 
LO, a także wsparciu finansowym Rady Miasta Bielska-
-Białej, prace budowlane zostały rozpoczęte w marcu. 

 – W związku z rosnącym popytem na usługi, 
maleją umiejętności oraz możliwości wykonania nie-

których prac we własnym zakresie. Wśród uczniów 
można również zaobserwować brak wiedzy ze sfery 
ogrodnictwa czy roślinoznawstwa. Młodzież nie potra-
fi rozpoznać podstawowych gatunków roślin oraz po-
dać ich cech charakterystycznych, takich jak miejsce 
występowania na kuli ziemskiej czy okres kwitnienia. 
Jest to bardzo niepokojący znak, ponieważ rośliny da-
ją nam życie. Nie możemy ich zaniedbywać, nic o nich 
nie wiedzieć. Dlatego właśnie powstał projekt KENo-
gród. Celem naszego projektu jest szerzenie wśród 
uczniów szkół średnich wiedzy przyrodniczej. Powsta-
nie miejsce w naszej szkole, które posłuży zarówno na-

uce praktycznej, jak i wypoczynkowi w czasie przerw. 
Będzie to miejsce, w którym znajdą się różnego rodza-
ju kwiaty, krzewy oraz zioła. Dodatkowo KENogród bę-
dzie służył jako miejsce wypoczynku dla społeczno-
ści lokalnej. Po skończonych lekcjach ogród zostanie 
udostępniony okolicznym mieszkańcom do spotkań 
ze znajomymi, sąsiadami oraz do aktywnego spędza-
nia czasu wolnego. Oprócz tego zorganizowane zosta-
ną warsztaty, podczas których uczniowie IV LO będą 
mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności – infor-
muje koordynatorka projektu KENogród Magdalena  
Szczotka.                                                              opr. JacK

a moŻe dolina krzemowa  
w bielSku-białej?

Firmy informatyczne z Bielska-Białej chcą połączyć siły i wspólnie 
zorganizować festiwal IT (ang. Information Technology czyli Technologia 
Informacyjna). BB Days 4 IT – bo taką nazwę będzie nosił festiwal – odbę-
dzie się w dniach 9-15 września 2019 roku.

Bielsko-Biała przyciąga osoby szukające dogodnego miejsca do 
pracy i wypoczynku. Impreza ma na celu pokazanie siły lokalnego rynku 
IT, będąc okazją do poszerzenia wiedzy oraz  integracji pasjonatów pro-
gramowania.

 – Idea festiwalu narodziła się po kilku edycjach BBQ4.IT. Nawiązu-
je też do organizowanych w przeszłości Dni Wolnego Oprogramowania. 
Podczas tych wydarzeń programiści i inżynierowie z południa Polski spo-
tykali się, aby poszerzyć kwalifikacje i wymienić się doświadczeniami. Idąc 
za ciosem oraz wsłuchując się w głosy innych firm, postanowiliśmy stwo-
rzyć tygodniową imprezę, podczas której można będzie wysłuchać pre-
lekcji, popracować w warsztatach tematycznych, zobaczyć od wewnątrz 
pracę w firmach informatycznych oraz mile spędzić czas na planowanej 
na zakończenie festiwalu 4. edycji konferencji BBQ4.IT – wyjaśnia Piotr 
Szymura, dyrektor pionu rozwoju oprogramowania w Rekord SI, jeden ze 
współorganizatorów eventu. 

BB Days 4 IT to wydarzenie dla każdego zainteresowanego pracą in-
formatyka, a także mieszkaniem i wypoczynkiem w Bielsku-Białej. Zapro-
szeni są wszyscy poszukujący swego miejsca pod słońcem w branży IT.

Organizatorzy: Rekord SI, Selleo, Capsilon, Akademia Techniczno-
-Humanistyczna i miasto Bielsko-Biała. Partnerem BB Days 4 IT zostać 
może każda firma z Podbeskidzia, związana z branżą IT.

Szczegóły: www.bbdays4.it, www.facebook.com/bbdays4.it
twitter.com/bbdays4.                                                                   opr. JacK 

Już niedługo przybędzie 
w Bielsku-Białej kolejny 
skrawek zielonej 
przestrzeni za sprawą 
uczniów i IV Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Komisji Edukacji 
narodowej, którzy 
tworzą KENogród  
w ramach olimpiady 
przedsięwzięć lokalnych 
Zwolnieni  
z teorii. 

powStaje kenogród

przeciw nietolerancji
W II Liceum Ogólnokształcącym im. A. 

Asnyka dobiegło końca czwarte spotkanie 
w ramach europejskiego projektu programu 
Erasmus+ Call for Tolerance, którego założe-
niem jest przeciwdziałanie nietolerancji, prze-
zwyciężanie uprzedzeń, walka z rasizmem  
i ksenofobią poprzez wpajanie postaw em-
patii, tolerancji i szacunku dla inności. Dzięki 
zaangażowaniu koordynatorek – germanistki 
Iwony Połomskiej oraz dwóch anglistek Elizy 
Tarnawy-Szwajkosz i Agaty Lech – uczniowie 
Asnyka mieli okazję spotkać się z rowieśni-
kami z Norwegii, Turcji, Portugalii i Holandii.

Program wizyty obejmował zwiedza-
nie miasta, w tym spotkanie z zastępcą pre-
zydenta miasta Waldemarem Jędrusińskim. 
Odbyły się także warsztaty rzemiosła ludo-
wego, tańczono poloneza na zamku Sułkow-

skich oraz zaprezentowano przedstawienie 
teatralne.

Aby przybliżyć uczniom temat skraj-
nej nietolerancji, przygotowano wizytę w Mu-
zeum KL Auschwitz, gdzie uczniowie wzięli 
udział w warsztatach poświęconych tematy-
ce dyskryminacji. Dla gości LO im. A. Asnyka 
przygotowało także wycieczkę do Krakowa, 
podczas której poznawali historię i tradycje 
mniejszości narodowych zamieszkujących 
Polskę – m.in. społeczności żydowskiej.  

Wcześniej uczniowie Asnyka goszczeni 
byli w Stavanger w Norwegii, Covilha w Por-
tugalii, Gemert w Holandii; później pokazy-
wali nasz region i kraj gościom z tych krajów. 
Łzy wzruszenia podczas pożegnania świad-
czą najlepiej, że takie projekty mają sens. 
Uczestnicy projektu spotkają się wkrótce  
w Ankarze na podsumowaniu realizacji zało-
żeń i celów projektu Call for Tolerance.          r
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przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Janusza Korcza-
ka 14 obręb Dolne Przedmieście 15, stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 80 obj. Kw BB1B/00004498/2
powierzchni: 705 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalny
cena wywoławcza: 531.540,00 zł, w tym budynek 
434.233,00 zł, grunt 97.307,00 zł
wadium: 53.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnosto-
jącym o funkcji mieszkalnej, w całości podpiwniczo-
nym, składającym się z dwóch kondygnacji nadziem-
nych (parter i piętro) i jednej kondygnacji podziemnej 
(piwnica) o łącznej powierzchni użytkowej 296 m2. W 
budynku znajdują sie trzy lokale mieszkalne, garaż 
oraz pomieszczenie gospodarcze. Garaż objęty jest 
umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. Umowę 
można wypowiedzieć za trzymiesięcznym okresem wy-
powiedzenia. W pozostałym zakresie budynek stanowi 
pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przedmio-
tem zobowiązań. Budynek posiada cechy obiektu za-
bytkowego, znajduje się w gminnej ewidencji zabytków 
oraz ujęty jest Gminnym Programem Opieki Nad Za-
bytkami dla Gminy Bielsko-Biała Miasta Bielska-Białej. 
Remont należy przeprowadzić pod nadzorem konser-
watorskim.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 
ze zm.) sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości 
podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-
-Białej nieruchomość znajduje sie w jednostce MNU.
Nieruchomość można obejrzeć 14 maja 2019 r. w godz. 
13.00-13.30.
Przetarg odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w 
sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie 
później niż do 24 maja 2019 r. 
przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Bia-
łej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 
0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Bia-
łej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pienię-
dzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wa-
dium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, 
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał za-
licza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda-
ży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w 
całości przed zawarciem umowy sprzedaży nierucho-
mości. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi na-
bywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (bu-
dynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 
4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i 
Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, 

pok. 213, tel. 33 4701 231) oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ad-
res strony internetowej Urzędu: http//www.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z ważnych powodów.

rokowania
Prezydent Bielska-Białej zaprasza do udziału w roko-
waniach dotyczących sprzedaży zabudowanej nieru-
chomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopa-
dowej 33 obręb Górne Przedmieście, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa
oznaczenie: dz. 48/3 obj. Kw BB1B/00077431/7
powierzchnia: 875 m2

terminy przeprowadzonych przetargów: 7 września 
2018 r. i 31 stycznia 2019 r.
cena wywoławcza: 1.609.180,00 zł, w tym: budynek 
1.139.410,00 zł, grunt 469.770,00 zł
zaliczka: 160.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, trzy-
kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem ze stry-
chem o łącznej pow. użytkowej 826,38 m2. Budynek 
stanowi pustostan, posiada cechy obiektu zabytkowe-
go, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Nieru-
chomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, przyjęty na podstawie uchwa-
ły nr XXXI/587/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 
20 czerwca 2017 r., zgodnie z którym nieruchomość 
objęta jest jednostką planu 135_UM-05, tj. zabudowa 
usługowo-mieszkaniowa, w tym: zabudowa usług cen-
trotwórczych, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Ustanowiono prawo drogi przez część działki 48/4 o 
pow. 1097 m2 na odcinku od ul. Listopadowej do końca 
odcinka drogowego (wjazdowego) tej parceli, przyległe-
go do działki 48/3 ograniczonego linią stanowiącą prze-
dłużenie południowo-zachodniej granicy działki 48/3 z 
działką 48/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użyt-
kowników i posiadaczy działki 48/3.
Nieruchomość można obejrzeć 8 maja 2019 r. w godz. 
10.00-10.30.
Rokowania odbędą się 24 maja 2019 r. o godz. 10:00 w 
sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej przy pl. Ratuszowym 5
Obecność oferentów lub ich pełnomocników jest obo-
wiązkowa.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach po-
winny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowa-
niach w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, na-
zwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz 
siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna – w 
terminie do 20 maja 2019 r. w sekretariacie Wydzia-
łu Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 
Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II pię-
tro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzę-
du Miejskiego. Na kopercie należy zamieścić oznacze-
nie i adres nieruchomości. Zgłoszenie powinno zawie-
rać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz 
siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub in-
ny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadcze-

nie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i 
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną ce-
nę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć 
kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę należy wpłacić 
nie później niż do 20 maja 2019 r. 

przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 
4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Po-
twierdzeniem wpłaty zaliczki jest wpływ pieniędzy na 
konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Zaliczkę 
zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia ro-
kowań, a wpłaconą przez uczestnika, który rokowania 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty  
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypę-
dzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą 
w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki, 
w wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, 
jeżeli w terminie do 20 maja 2019 r.: zgłoszą uczestnic-
two w rokowaniach,
przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji po-
twierdzającej prawo do zaliczenia wartości nierucho-
mości pozostawionych poza obecnymi granicami pań-
stwa polskiego,
złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty rów-
nej wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy.
Cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawar-
ciem umowy sprzedaży nieruchomości. Na wniosek 
nabywcy cena nieruchomości może zostać rozłożona 
na raty, na czas nie dłuższy niż 3 lata. Wierzytelność 
z tego tytułu podlega zabezpieczeniu poprzez ustano-
wienie hipoteki. Pierwsza rata w wysokości 30 proc. ce-
ny nieruchomości lub 50 proc. w przypadku, gdy cena 
rozkładana jest tylko na dwie raty – podlega zapłacie 
przed zawarciem umowy przenoszącej własność nie-
ruchomości. Następne raty wraz z oprocentowaniem 
podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez stro-
ny w rokowaniach.
Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega 
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej 
równej wysokości odsetek ustawowych.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 
ze zm.) sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości 
podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta 
(budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko 
nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego  
i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, 
pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej http://
um.bielsko.pl/bip
Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania na-
bywcy nieruchomości.Prezydent miasta może odwołać 
ogłoszone rokowania z ważnych powodów.                  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

 

1. NOWOTWORÓW PŁUC 
I GRUŹLICY PŁUC
· Adresaci: osoby w wieku 40-65 lat, tj. uro-
dzone w latach 1954-1979.
· Zakres badania: Rtg płuc.
· Miejsce wykonywania badań: Szpital Wo-
jewódzki w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 
101 (Zakład Diagnostyki Obrazowej) od po-
niedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.30  
· Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
Tel. kontaktowy: 338102395, 85

2. RAKA JAJNIKA
· Adresaci:  kobiety w wieku powyżej 40. roku 
życia, tj. urodzone do 1979 roku włącznie.
· Zakres badania: określenie poziomu marke-
ra nowotworowego CA 125 we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Szpital Woje-
wódzki, al. Armii Krajowej 101 (Zakład Dia-
gnostyki Laboratoryjnej) w poniedziałki, wtor-
ki, środy i piątki  godzinach  7.30-10.30 oraz  
w czwartki w godzinach 15.00-17.00.
· Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
Tel. kontaktowy: 338102402

bezpłatne badania profilaktyczne dla bielSzczan
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego informuje, że od 29 kwietnia 2019 r. mieszkańcy Biel-

ska-Białej mają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych organizowanych i finansowa-
nych przez miasto Bielsko-Biała. Są to badania w kierunku:

3. RAKA PROSTATY
· Adresaci:  mężczyźni w wieku powyżej 50. roku życia  
w wieku, tj. urodzeni do 1969 roku włącznie.
· Zakres badania: określenie poziomu markera nowo-
tworowego PSA we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Szpital Wojewódzki, al. 
Armii Krajowej 101 (Zakład Diagnostyki Laboratoryj-
nej) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki godzinach 7.30-
10.30 oraz w czwartki w godzinach 15.00-17.00.
· Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
Tel. kontaktowy: 338102402

4. CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 
· Adresaci: osoby w wieku 30-60 lat tj. urodzone w la-
tach 1959–1989.
· Zakres badania: określenie poziomu cholesterolu cał-
kowitego, LDL, HDL, tróglicerydów i hemoglobiny gliko-
wanej we krwi. Ważne, by osoby zgłaszające się do ba-
dania były na czczo.
· Miejsce wykonywania badań: Szpital Wojewódzki, al. 
Armii Krajowej 101 (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) 
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki godz. 7.30-10.30.
· Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
Tel. kontaktowy: 338102402                                              q

ratuSz ogłaSza: dzierŻawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst  
Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) podaję do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami pre-
zydenta miasta
nieruchomości gminne
1. nr ON.0050.3534.2018.MGR z 9 listopada 2018 r. 
zmienione zarządzeniem nr 0050.321.2019.MGR z 4 
kwietnia 2019 r. – dzierżawa na czas oznaczony trzech 
lat nieruchomości przy ul. Tarninowej – obręb Górne 
Przedmieście – do wykorzystania na ogródek przydo-
mowy – na rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: cz. dz. 741/33, cz. dz. 741/104 
KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 149 m2 
czynsz: 7,45 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w Studium 
UiKZP południowa część położona w obszarze zabu-
dowy mieszkaniowej
2. nr ON.0050.332.2019.MGR z 15 kwietnia 2019 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony nieruchomości przy ul. 
Sterniczej na czas oznaczony trzech lat na rzecz oso-
by fizycznej z przeznaczeniem pod garaż blaszany.
oznaczenie: cz. dz.1119/175 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 6 m2 
czynsz: 24 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w Studium 
UiKZP – MW

nieruchomości Skarbu Państwa 
nr ON.0050.312.2019.MGR z 2 kwietnia 2019 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony (3 lata) nieruchomości przy 
ul. Jeździeckiej obręb Lipnik na rzecz Bielskiego Klu-
bu Jeździeckiego Hubertus z przeznaczeniem pod wy-
pas i wybieg dla koni oraz dojazd i dojście do budynku.
oznaczenie: dz. 797/61, dz. 800/4, dz. 799/3, dz. 5126/4 
KW BB1B/00124153/9
powierzchnia: 5224 m2 – wypas i wybieg dla koni 4518 
m2, dojście i dojazd do budynku 706 m2

czynsz: 677,70 zł netto rocznie + VAT, 1.412,00 zł netto 
rocznie + podatek VAT
nieruchomość położona w terenie, dla którego obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, jedn. ZI U-07 – zieleń izolacyjna wysoka, lasy, tere-
ny sportu, stadnina koni, usługi gastronomii, z zacho-
waniem lud adaptacją zabudowy mieszkaniowej.        q

uczcili pamięć inwalidów 
wojennych

14 kwietnia Związek Inwalidów Wojennych w Biel-
sku-Białej świętował 100-lecie istnienia tej organizacji. 
Z tej okazji członkowie związku uczestniczyli we mszy 
odprawionej w kościele garnizonowym przy ul. Lesz-
czyńskiej, a na-stępnie udali się na przełęcz Przegi-
bek, gdzie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Wojny. 
W imieniu samorządu życzenia z tej okazji złożył za-
stępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak. JacK 
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Sport

 

Przez 24 godzinny 6-7 kwietnia 
trwał maraton pływacki Płyniemy do 
Rzymu. Odbywał się w Pływalni Troc-
lik w Bielsku-Białej, gdzie 890,775 km 
przepłynęły 615 osoby, oraz w Pływal-
ni Centrum Sportowo-Widowiskowego  
w Kozach, gdzie 196,625 km przepłynę-
ły 102 osoby. Łącznie 1.087,400km po-
konało 717 osób. Była to już piąta edy-
cja tej imprezy, dotychczas uczestnicy 
przepłynęli łączny dystans 3.357,6 km – 
zatem dopłynęli dwukrotnie do Rzymu,  
a nawet dalej.

 – Zbliżała się kanonizacja Jana 
Pawła II. Wszyscy tym faktem byli bar-
dzo podekscytowani i zastanawiali się,  
w jaki sposób okazać radość. Nasza 
grupa Stowarzyszenia Pomocy Dzie-
ciom Specjalnej Troski ADA wymyśliła, 
że możemy popłynąć symbolicznie na 
kanonizację. Na początku chcieliśmy 
przepłynąć tyle długości basenu, ile jest 
kilometrów do Rzymu – czyli 1.476 km. 
Inicjatywa przerodziła się w 24-godzin-
ny maraton, w którym liczy się wspólne 
pływanie i równie cieszy nas pokonana 
przez osobę z niepełnosprawnością na-
wet jedna długość basenu, jak i te setki 

długości, które przepływają najbardziej 
wytrawni pływacy – mówi kierownik ma-
ratonu Elżbieta Tyczyńska. 

W maratonie (wg informacji poda-
nych w formularzach zgłoszeniowych) 
wystartowało ok. 60 dzieci do lat 10, po-
wyżej 60. roku życia było ok. 30 osób 
(w tym lider maratonu). Dystans 2,5-5 
km przepłynęło 89 osób, 5-7,5 km – 21 
osób, powyżej 7,5 km – 8 osób (w tym 
Andrzej – 9,5 km; Matylda, Darek i Mi-
chał po 10 km, Adam 10,1 km, Piotr 12 
km). Mikołaj, uczeń I LO im. Mikołaja Ko-
pernika, startując dwukrotnie, przepły-
nął łącznie 15,05 km, a lider maratonu 
Tadeusz pokonał dystans 20 km, pobi-
jając tym samym rekord dotychczaso-
wych edycji. 

 – Zacna idea. Pierwszy raz płynę 
w tej akcji. Jest to bardzo ciekawa for-
ma upamiętniania naszego wielkiego ro-
daka. Szczególnie dumny jestem z tych 
dzieci, które płyną tutaj z nami razem, im 
jest dużo trudniej niż nam – mówił prezy-
dent Bielska-Białej Jarosław Klimaszew-
ski. W maratonie płynęli również rad-
ni Rady Miejskiej Przemysław Drabek  
i Maksymilian Pryga.                          JacK

na trocliku płynęli do rzymu

Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w meczach 
rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej  
w ramach Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. 

Bielsko-Biała jest jednym z 6 miast gospodarzy turnieju, w na-
szym mieście rozegranych zostanie 8 meczów – pierwszy już 24 ma-
ja, a ostatni 8 czerwca. Finał mistrzostw zaplanowano 15 czerwca  
w Łodzi.

Losowanie drużyn wypadło dla Bielska-Białej bardzo dobrze, za-
grają u nas reprezentacje z krajów, w których piłka nożna jest wręcz 
sportem narodowym, z wielkimi tradycjami; ale także kraje, w których 
rozwój tej dziedziny sportu bardzo dobrze rokuje, a liczba coraz lep-
szych zawodników i drużyn zachęca rzesze kibiców do śledzenia ich 
sportowych losów. 

Od lat daty mistrzostw U-20 ochoczo zapisują w swoich kalen-
darzach światowi łowcy talentów. To na takich właśnie turniejach ob-
jawiają się najwspanialsi gracze i rodzą przyszłe gwiazdy futbolu, jak 
choćby Maradona, Messi czy Pogba. 

Warto więc może być świadkiem narodzin przyszłych piłkarskich 
karier. Ceny biletów zaczynają się już od 10 zł, a nabyć można je na 
stronie internetowej pl.fifa.com 

Uwaga: zmieniła się godzina drugiego meczu, jaki rozegrany zo-
stanie w Bielsku-Białej: Portugalia – Korea, z godz. 18.00 na 15.30.

Oto cały aktualny harmonogram rozgrywek Mistrzostw Świata 
FIFA U-20 Polska 2019 w Bielsku-Białej:

24 maja, godz. 20.30 Ukraina – Stany Zjednoczone 
25 maja, godz. 15.30, Portugalia – Korea Południowa 
27 maja, godz. 20.30, Stany Zjednoczone – Nigeria 
28 maja, godz. 18.00, Portugalia – Argentyna 
30 maja. godz. 20.30, Nigeria – Ukraina 
31 maja, godz. 20.30, Republika Południowej Afryki – Portugalia 
4 czerwca, godz. 20.30 (1/8 finału ) 
8 czerwca, godz. 20.30 (mecz ćwierćfinałowy)

JacK 
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brąz w Stylu angloSaSkim
Zawodnicy Klubu Sportowego Sprint z Bielska-Białej – Weronika Jarecka 

i Marcin Kubica – zdobyli brązowe medale na Mistrzostwach Polski w Biegach 
Górskich w stylu anglosaskim, czyli w stromych wbiegach pod górę i zbiegach 
na dół. Zawody tradycyjnie rozegrano w Ustrzykach Dolnych. Weronika wywal-
czyła medal w kategorii junior młodszy (U18), a Marcin w kategorii senior. Gra-
tulacje dla zawodników i ich trenerki Małgorzaty Caputy-Tarnowskiej. opr. JacK 

Janusz Okrzesik i Jarosław Klimaszewski
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kultura

Spotkaniem z muzyką inspirowa-
ną sacrum jest organizowany rokrocznie 
przez Bielskie Centrum Kultury Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Pod-
beskidziu Sacrum in Musica. W tym roku 
festiwal odbył się po raz 20. 

To wyjątkowe wydarzenie muzycz-
ne – ukazujące bogactwo inspiracji czer-
panych ze sfery sacrum różnych reli-
gii – zainaugurowane zostało 23 kwiet-
nia w kościele Jezusa Chrystusa Od-
kupiciela Człowieka na os. Karpackim.  
W wykonaniu znakomitych artystów Biel-
skiej Orkiestry Festiwalowej i Chóru Fil-
harmonii im. Karola Szymanowskiego  
w Krakowie pod dyrekcją Marty Gardoliń-
skiej oraz solistów – sopranistki Barbary 
Zamek, mezzosopranistki Natalii Kawałek-
-Plewniak, tenora Maxa Prodingera i śpie-
wającego basem Ludovika Kendiego usły-
szeliśmy monumentalne dzieła W.A. Mo-
zarta – Exsultate, Jubilate oraz Mszę ko-
ronacyjną C-dur. Drugi dzień festiwalu był 
tradycyjnie poświęcony muzyce żydow-
skiej – 24 kwietnia w BCK wystąpił Chór 

Synagogi Pod Białym Bocianem z Wrocła-
wia pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka, 
wraz z chórzystami śpiewał Israel Rand – 
kantor z Izraela, a na organach grał Michał 
Dudzik. Po koncercie publiczność zapro-
szono na  wernisaż wystawy Kolory piątej 
ewangelii w Galerii Środowisk Twórczych  
w BCK. Prezentowane są tam dzieła z ko-
lekcji Komisariatu Ziemi Świętej w Krako-
wie, obrazy współczesnych artystów, dla 
których inspiracją była pielgrzymka do 
Ziemi Świętej. W tym wyjątkowym plene-
rze wzięło udział 16 malarzy związanych 
z Kazimierską Konfraternią Sztuki w Kazi-
mierzu Dolnym.

Koncert tradycyjnej starocerkiew-
nej pieśni dla festiwalowej publiczności 25 
kwietnia w ewangelickim kościele Zbawi-
ciela przygotował łotewski chór Logos – 
związany z soborem Narodzenia Pańskie-
go w Rydze – pod dyrekcją Jana Szenro-
ka. Na finał zabrzmiała muzyka gospel – 
26 kwietnia w kościele św. Andrzeja Bobo-
li wystąpił New Life Gospel Choir pod dyr. 
Petera Mante.                                        wag

Sacrum in muSica
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Koncert chóru Logos w kościele Zbawiciela

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem i organista Michał Dudzik

Koncert inauguracyjny w kościele na os. Karpackim


