W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 8/398 13.04.2018

8/2018
W NUMERZE:
MŁODZI
I WCZEŚNIEJ
URODZENI
– str. 6

SPORTOWE
STYPENDIA
– str. 7

BAZĄ DLA
WSZYSTKIEGO
JEST DOBRA
GOSPODARKA
– str. 8

FESTIWAL
CROSSOVER
TRZYMA POZIOM
– str. 16

Nagrody, kwiaty i życzenia
od władz miasta otrzymali
ludzie teatru podczas
miejskich obchodów
Międzynarodowego Dnia
Teatru 28 marca w Teatrze
Lalek Banialuka. Znad sceny
na gości gali spoglądały
wymownie dwie złote maski.
Od lewej: Jan Chmiel, Lubomir
Zawierucha, Piotr Uniwersał, Rafał
Sawicki, Władysław Aniszewski
i Marek Ziarko

TEATR PRZENOSI NAS DO LEPSZEGO ŚWIATA
Maski były chyba elementem scenografii spektaklu Buratino, który miał być pokazany na koniec uroczystości, ale zgrabnie
nawiązywały do świeżo otrzymanych przez
Banialukę nagród marszałka województwa śląskiego – Złotych Masek. 26 marca w
Operze Śląskiej okazało się, że Złotą Maskę
w kategorii spektakl dla dzieci zdobył Król
Maciuś Pierwszy w reżyserii Konrada Dworakowskiego, a w kategorii rola w teatrach lalkowych nagrodzono Mateusza Bartę za role w przedstawieniach Król Maciuś Pierwszy
oraz Buratino.
Pod nieobecność prezydenta Jacka
Krywulta obowiązki gospodarza uroczystości pełnił zastępca prezydenta Lubomir Za-

wierucha. Odczytał list prezydenta do środowiska teatralnego Bielska-Białej, przedstawił
krótkie podsumowanie zeszłorocznych osiągnięć obu bielskich scen, a na koniec wręczył nagrody prezydenta miasta w dziedzinie teatru.
W swoim okolicznościowym liście prezydent nawiązał do orędzia brytyjskiego reżysera i aktora Simona McBurneya na dzień
teatru. Żyjemy w tyrańskim porządku świata, gdzie obojętność jest walutą, a nadzieja przemytniczym balastem (...) – napisał
gorzko McBurney. Ale teatr jest miejscem,
a wręcz schronieniem, gdzie ludzie gromadzą się i natychmiast tworzą wspólnotę. (…)
I dlatego właśnie wszyscy kochamy teatr. Bo

JUBILEUSZ BBTS
110. rocznicę istnienia świętuje w tym roku
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe, które jest
jednym z najstarszych klubów sportowych działających
na terenach należących dzisiaj do Polski. Świętowali
nie tylko piłkarze, od których zaczęła się działalność
klubowa w 1907 roku, ale również siatkarze, narciarze,
bokserzy i szachiści – wszyscy oni mają wspólne
korzenie w BBTS-ie.
ciąg dalszy na str. 10

jest on w stanie przenieść nas do innego,
lepszego świata.
Podobną myśl zawarła w swoim tekście autorka polskiego orędzia Maja Kleczewska: Życzę nam, byśmy mieli odwagę protestować przeciwko pogardzie i utracie pamięci, przeciwko fałszowi i obłudzie,
przeciwko hipokryzji i świętemu spokojowi,
byśmy mieli odwagę naruszenia tabu, byśmy rozbijali stereotypy i obnażali intelektualne lenistwo, byśmy umieli podważać
własne przyzwyczajenia i byśmy nigdy nie
stawiali pomników sami sobie. Niech teatr
będzie dla nas przestrzenią spotkania, zaufania, wolnego myślenia i wolności słowa.
ciąg dalszy na str. 3
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W Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej jubileusze małżeńskie
świętowały 19 i 22 marca kolejne pary, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat. Z okazji tak szacownego jubileuszu małżeńskiego zastępca prezydenta Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński złożył jubilatom gratulacje
i wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. W uroczystości wziął udział także proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. dr Andrzej Mojżeszko, który złożył małżeńskim parom życzenia dalszych lat wspólnego życia.
19 marca jubileusz małżeński obchodzili: Krystyna i Henryk Blachurowie, Joanna i Kazimierz Godzicowie, Barbara i Edward Hankusowie, Irena i Rudolf Kanafkowie, Genowefa i Tadeusz Kickowie, Leokadia i Marian
Korlaccy, Kinga i Jurand Mgeładze-Arciuch, Elżbieta i Józef Michalikowie,
Zofia i Józef Piechowie, Anastazja i Stanisław Sadlikowie, Kornelia i Erwin
Siemińscy, Anna i Ryszard Wajdowie. Natomiast Leokadia i Wiktor Bartkowscy oraz Maria i Stanisław Caderowie spędzili już 60 lat razem.
22 marca 50-lecie wspólnego pożycia świętowali: Zofia i Marian Kołodziejczykowie, Halina Witkiewicz-Köhler i Feliks Köhler, Franciszka i Jerzy Kulijewiczowie, Halina i Tadeusz Kuśmierczykowie, Barbara i Stanisław Kowerczukowie, Krystyna i Władysław Mąkinia, Irena i Stanisław
Mendela, Anna i Edward Miodońscy, Anna i Adam Mrowcowie, Irena i Józef Nyczowie, Halina i Stefan Pykowie, Ewelina i Henryk Rokowscy, Bernadeta i Marian Wajdzikowie. Państwo Rozalia i Franciszek Janotowie
oraz Zuzanna i Zdzisław Kudziowie obchodzili jubileusz 60-lecia wspólnego życia.
JacK
fot. Jacek Kachel i Paweł Sowa

ZAGŁOSUJ NA AKCJĘ ARKI
Ogólnopolska akcja bielskiej Fundacji Ekologicznej Arka zatytułowana Rower pomaga została nominowana do nagrody Travelery – 12. edycji plebiscytu National Geographic w kategorii Społeczna inicjatywa roku.
W 2017 r. wzięło w niej udział blisko 65 tysięcy osób, które łącznie przejechały ponad 5 milionów rowerowych kilometrów – dzięki temu do domów
dziecka i świetlic środowiskowych trafiły 82 wymarzone rowery.
– Prosimy o wasze głosy, które można oddawać do 15 kwietnia.
Podajemy link do konkursu www.travelery.national-geographic.pl – mówi
prezes Arki Wojciech Owczarz, zachęcając jednocześnie do przyłączenia
się do akcji Rower pomaga, która ciągle trwa. Szczegóły na stronie https://
www.endomondo.com/challenges/36167071.
r

ODDAJ SUROWCE,
DOSTANIESZ DRZEWKO

W sobotę 14 kwietnia w godz. 9.00-17.00 na terenie Centrum Handlowego Sarni Stok w Bielsku-Białej odbędzie się wiosenna edycja akcji
Drzewko za surowce. Fundacja Ekologiczna Arka i nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Śląskiego przygotowały w tym roku 5 tys. sadzonek kwiatów rabatowych oraz
5 tys. sadzonek drzew. Każdy, kto przyniesie do CH Sarni Stok 20 puszek
lub 20 butelek (PET lub szklanych), a także 10 kg makulatury otrzyma sadzonkę drzewka lub kwiatu. Leśnicy z nadleśnictw: Bielsko, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła przygotowali w tym roku sadzonki: modrzewi, świerków, buków, jodeł, jaworów, lip oraz sosen. Z myślą o właścicielach miniaturowych ogrodów i balkonów Fundacja Ekologiczna Arka zadbała o sadzonki kwiatów: bratków i stokrotek. W czasie trwania akcji na stoisku leśników będzie można zasięgnąć informacji na temat pielęgnacji sadzonek
poszczególnych gatunków drzew i dowiedzieć się więcej o tegorocznych
akcjach sadzenia lasu w Beskidach organizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii 1000 drzew na minutę. Na stoisku leśników będzie można
także dostać bezpłatne foldery i wydawnictwa poświęcone walorom przyrodniczym Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Podobnie jak w ubiegłych
latach, Arka przeznaczy pieniądze uzyskane ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych na zakup rowerów dla dzieci z domów dziecka i świetlic
środowiskowych w ramach akcji rowerpomaga.pl.
r

SACRUM IN MUSICA
19. Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Sakralnej na Podbeskidziu
16 kwietnia, godz. 18.00
kościół Jezusa Chrystusa Odkupiciela
Człowieka, os. Karpackie
Włodzimierz Korcz: Oratorium Sanctus
wykonawcy: Bielska Orkiestra Festiwalowa, Bielski Chór Kameralny, Chór
Akademii Techniczno-Humanistycznej
pod dyrekcją Tadeusza Wicherka
Alicja Majewska, Dorota Osińska, Olga Bończyk, Janusz Szrom, Grzegorz
Wilk, Jacek Wójcicki i Włodzimierz
Korcz – fortepian
17 kwietnia, godz. 18.00
Bielskie Centrum Kultury
koncert muzyki klezmerskiej
The Moscow Male Jewish Capella
z Moskwy & Roman Grinberg’s Klezmer
Swingtett z Wiednia
po koncercie otwarcie wystawy Księga
nad księgami
18 kwietnia, godz. 18.00
ewangelicki kościół Zbawiciela
koncert muzyki starocerkiewnej
Evloghia The Bizantine Music Choir
z Bukaresztu
19 kwietnia, godz. 18.00
kościół św. Andrzeja Boboli
koncert muzyki gospel
The Real Rogers And Friends

NAPISZ RECENZJĘ
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Teatru – jak co roku – Wydział Kultury
i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ogłosił konkurs na recenzję widowiska teatralnego Recenzja 2018. Może
w nim wziąć udział każdy, kto ma ochotę podzielić się swymi refleksjami na temat spektaklu obejrzanego w sezonie
2017/18. Konkurs nie obejmuje przedstawień Teatru Telewizji. Prace podpisane pseudonimami z danymi o autorach
podanymi w zamkniętych kopertach należy przesyłać do 15 maja do Wydziału
Kultury i Sztuki UM przy pl. Ratuszowym
1 z dopiskiem Konkurs na recenzję teatralną – Recenzja 2018. Bliższe informacje pod nr tel. 334971475.
q
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FAKTY

ŚWIĘTO TEATRU W TEATRZE
Mateusz Barta

mówi prezydent
Bielska-Białej
Jacek Krywult:

Lucyna Kozień odbiera Laur Dembowskiego z rąk Małgorzaty
Kozłowskiej i Eugeniusza Jachyma

dokończenie ze str. 1
Orędzie Kleczewskiej odczytał aktor Teatru Polskiego Michał Czaderna.
Co do podsumowań, to w 2017 roku Teatr Polski przedstawił 7 premier, a Banialuka 4. Na obydwu
scenach zaprezentowano ogółem 743 przedstawienia, z czego 344 w Teatrze Polskim i 399 w Banialuce.
Oba teatry zasłużyły na 6 nominacji do Złotych Masek;
skończyło się na dwóch maskach dla Banialuki. Teatr
Polski otrzymał m.in. wyróżnienie w konkursie Marka-Śląskie w kategorii kultura, jego spektakle Wanda
oraz Pustostan zostały zakwalifikowane do 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki
Współczesnej.
Wielkie gratulacje za zdobycie Złotych Masek
odebrali dyrektor Banialuki Lucyna Kozień oraz aktor Mateusz Barta. Potem na scenę wezwano laureatów miejskich nagród teatralnych. Byli to: aktor Banialuki Władysław Aniszewski – łączący pracę na scenie
z prowadzeniem zajęć teatralnych dla grup dysfunkcyjnych; aktor Teatru Polskiego i laureat dwóch Złotych
Masek Rafał Sawicki; Jan Chmiel – instruktor teatralny
i współtwórca towarzyszenia Teatr Grodzki; rzemieślnik
teatralny TP Piotr Uniwersał oraz kierownik techniczny
Banialuki Marek Ziarko.
Ostatnim, najbarwniejszym punktem oficjalnych
obchodów teatralnego święta było wręczenie Lauru
Dembowskiego – nagrody bielskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich, przyznawanej od 1995 roku

i nazwanej na cześć wybitnego aktora TP Mieczysława Dembowskiego. Werdykt kapituły lauru przedstawili w kabaretowym stylu Małgorzata Kozłowska i Eugeniusz Jachym – nagrodę otrzymał zespół twórców
i wykonawców spektaklu Oresteja? w Teatrze Lalek Banialuka – za jedyność scenariusza, ekspresję scenografii, potęgę muzyki, wyrazistość kreacji aktorskiej i za
pomysł. Spektakl w reżyserii François Lazaro miał premierę przed miesiącem.
mt

Dzień Teatru to moment szczególny dla
całego teatralnego
środowiska. To czas
gratulacji za wszystkie
artystyczne dokonania
minionego roku, ale również okazja do podsumowań i refleksji. Patrząc na frekwencję w bielskich
teatrach, można bez cienia wątpliwości stwierdzić,
że zaufanie do naszych scen jest ogromne.
W ubiegłym roku przygotowane przez nie spektakle obejrzało łącznie ponad 158 tysięcy widzów.
Oba teatry za swoje dokonania otrzymały wiele
nagród i wyróżnień. W mieście z ogromnym powodzeniem działa także amatorski ruch teatralny, możemy pochwalić się ponad dwudziestoma znakomitymi zespołami teatralnymi, wiele z nich prezentuje
naprawdę profesjonalny poziom artystyczny. Największą wartością amatorskiego ruchu teatralnego
jest jednak to, że wychowuje on kolejne pokolenia
twórców i miłośników teatru. q

Buratino, fot. Agnieszka Morcinek

Panu
Jackowi Krywultowi
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej

Panu
Jackowi Krywultowi
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY
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Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej Bielska-Białej

pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
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RADA MIEJSKA

O WSPIERANIU RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ
Początek roku to czas
przedkładania Radzie Miejskiej
sprawozdań za rok poprzedni.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje do złożenia rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej. Rada Miejska przyjęła takie sprawozdanie podczas marcowej sesji. Pierwsza
część sprawozdania dotyczy działań
w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, a druga część – działań w zakresie organizowania pieczy zastępczej.
Zawartość dokumentu scharakteryzowała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Ciaciura.
W roku 2017 rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze
z dziećmi korzystały ze wsparcia asystentów rodziny, ze specjalistycznego
poradnictwa – psychologa, pedagoga,
terapeuty, a dzieci z tych rodzin miały
możliwość uczestniczenia w zajęciach
oferowanych przez świetlice środowiskowe. Współpracę z asystentem rodziny podjęły 103 rodziny, 26 z nich zostało zobowiązanych do tego sądownie.
Z tymi rodzinami pracowało 8 asystentów.

Z kolei wsparciem psychologicznym objęto 397 rodzin, 703 dzieci z rodzin przeżywających problemy skorzystało z pomocy oferowanej przez świetlice środowiskowe. W naszym mieście funkcjonuje 15 placówek wsparcia dziennego, 12
z nich prowadzi Środowiskowe Centrum
Pomocy, a prowadzenie trzech zostało
zlecone organizacjom pozarządowym.
– Wszystkie te działania miały na
celu poprawę funkcjonowania rodziny,
a w efekcie umożliwiły pozostanie dzieci w środowisku rodzinnym bez konieczności umieszczenia ich w pieczy zastępczej – mówiła A. Ciaciura.
Zgodnie z ustawą piecza zastępcza realizowana jest w dwóch formach:
rodzinnej i instytucjonalnej. W 2017 r.
funkcjonowało w Bielsku-Białej 213 rodzin zastępczych (w 2016 r. 214), w tym
127 rodzin zastępczych spokrewnionych, 69 rodzin zastępczych niezawodowych, cztery rodziny zastępcze zawodowe, pięć rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych, dwie rodziny zastępcze zawodowe o charakterze
pogotowia rodzinnego oraz sześć rodzinnych domów dziecka. W pieczy rodzinnej przebywało łącznie 307 dzieci
(w 2016 r. 312). Powstało 31 nowych rodzin zastępczych (w 2016 r. 36). Utwo-

rzono kolejny rodzinny dom dziecka
i jedną rodzinę zawodową. 20 dzieci
opuściło rodzinną pieczę zastępczą (37
w 2016 r.) z czego sześcioro dzieci (14
w 2016 r.) powróciło do rodziny naturalnej, 6 dzieci (7 w 2016 r.) zostało przysposobionych.
Niezależnie od świadczeń finansowych rodziny zastępcze mogą korzystać
z szeregu form pomocy i wsparcia pozafinansowego. Każda rodzina zastępcza
ma przydzielonego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, aktualnie jest zatrudnionych 13 koordynatorów.
W ubiegłym roku MOPS podejmował różnorodne działania propagujące
rodzicielstwo zastępcze. Organizowane
były szkolenia kandydatów na rodziny
zastępcze niezawodowe i szkolenia już
funkcjonujących rodzin zastępczych. Mimo intensyfikacji starań ze strony MOPS
ciągle brakuje chętnych do sprawowania
funkcji rodziny zastępczej, a zapotrzebowanie jest duże.
Instytucjonalna piecza zastępcza
prowadzona jest w Zespole Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych, który
dysponuje łącznie 93 miejscami. W jego
skład wchodzą cztery placówki. Umieszczono w nich 114 dzieci (w 2016r. 130,
w 2015 r. 168, w 2014 r. 151 dzieci).

– Nadal obserwujemy spadek
umieszczeń dzieci w instytucjonalnej
pieczy zastępczej, co możemy wiązać
ze skuteczną pracą pracownika socjalnego i asystenta rodziny, jak również
pracą sądów, które coraz częściej przed
wydaniem postanowienia o umieszczeniu dziecka w pieczy instytucjonalnej
ustalają możliwość umieszczenia dziecka w pierwszej kolejności w pieczy zastępczej rodzinnej. Dzięki współpracy
służb powołanych do pracy na rzecz
dziecka i rodziny 48 dzieci opuściło pieczę instytucjonalną, a w 2016 roku było
to tylko 26 dzieci – podkreślała A. Ciaciura
Kolejnym z zadań jest pomoc dla
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Z mieszkania chronionego (dwa mieszkania) skorzystało 17 wychowanków, których wspierał pracownik
socjalny i opiekuna mieszkania chronionego. W ubiegłym roku 103 pełnoletnich
wychowanków pozostawało w procesie
usamodzielnienia, a 37 zakończyło ten
proces.
W 2017 roku na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano łącznie
16.680.449 zł (w 2016 r. 15.648.573 zł,
w 2015 r. 13.254.347 zł.)
kk

HISTORIA JULKI – MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
Julka urodziła się w 29. tygodniu
ciąży z masą urodzeniową niewiele ponad 1000 g. Od początku samotnie walczyła o swoje życie. W okresie noworodkowym przeszła martwicze zapalenie jelit. Z powodu tej choroby miała aż
8 operacji związanych z rekonstrukcją jelit. Konieczne było zastosowanie
przetoki i podawanie jej części składników odżywczych przez cewnik. Dziewczynka miała też rozszczep podniebienia miękkiego, a co za tym idzie musiała
mieć wykonaną plastykę podniebienia.
Pojawiły się również problemy ze wzrokiem i słuchem. Jej rodzice po porodzie
pozostawili ją w szpitalu i ani razu już jej
nie odwiedzili. Ich nieobecność znacznie
utrudniła lekarzom działania mające na
celu poprawę jej życia i leczenie, w efekcie Julka spędziła w szpitalach 1,5 roku,
w ogóle nie opuszczając oddziałów, na
których przebywała. Dziewczynką nie
interesował się też nikt z jej rodziny.
Natalia poznała Julkę w szpitalu, gdy odwiedzała tam swoją koleżan-

kę i jej syna. Opowiedziano jej historię
dziewczynki, której nikt nie odwiedza.
Gdy tylko Natalia zobaczyła oczy Julki,
wiedziała, że musi się nią zaopiekować.
Natalia i jej mąż Adam mieli doświadczenie w opiece nad chorym dzieckiem,
gdyż mimo młodego wieku dużo przeszli
w swoim życiu. Zaopiekowanie się chorą, porzuconą Julką wynikało z potrzeby serca i z możliwości udzielenia pomocy dziecku, którym z powodu jego schorzeń nikt się nie zajmie. Ich decyzja była
świadoma i przemyślana. Natalia i Pan
Adam, podejmując się opieki nad chorym dzieckiem, wiedzieli że w ten sposób mogą wykorzystać swoje doświadczenie i dać miłość małej istocie, którą
pokochali, gdy tylko ją zobaczyli.
Mimo doświadczenia z przeszłości musieli przejść 6-tygodniowe szkolenie związane z opieką nad dzieckiem
żywionym pozajelitowo. W tym czasie
sąd ustanowił ich rodziną zastępczą
dla małoletniej, a ponieważ stan zdrowia Julki nie wymagał już hospitaliza-

cji – zamieszkali wspólnie. Dziewczynka zaczęła nadrabiać zaległości, jakie
miała w związku z pobytem w szpitalu
i brakiem należytej stymulacji jej rozwoju. Przeszła kolejne zabiegi związane
z poprawą jej zdrowia, była w ciągłej rehabilitacji. Natalia mówi, że nie były to
łatwe chwile, gdy musiała patrzeć, jak
mała cierpi po operacji lub w trakcie ćwiczeń, ale było warto. Obecnie Julka ma
3 lata i jest ciekawą świata dziewczynką,
potrafi już jeść pokarmy rozdrobnione,
zaczyna powoli mówić. Niedługo będzie
miała usuwany cewnik, gdyż jej organizm nauczył się przyjmowania pokarmów w naturalny sposób.
Julka uwielbia bawić się z olbrzymim psem rodziny, którego traktuje, jak
pluszaka, i zaglądać do łóżeczka pięciomiesięcznego biologicznego syna Natalii i Adama, do którego odnosi się z wielką czułością i delikatnością. Każdego
dnia przynosi ludziom, którzy się nią zaopiekowali, wiele radości z postępów, jakie czyni i miłości dziecka, które znala-

zło swój dom. Rodzice biologiczni Julki
zostali pozbawieni wykonywania władzy
rodzicielskiej i mimo, że nie interesowali
się losem córki – nie był to łatwy proces
– Natalia i Adam podjęli decyzję o jej adopcji, ponieważ nadal chcą ją wspierać
i dawać jej poczucie, że jest potrzebna,
ważna i kochana, bo jak twierdzą: tylko wtedy wyrośnie na pewnego siebie
i szczęśliwego człowieka.
opr. JacK
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RADA MIEJSKA

STRAŻACKI ROK
Podczas marcowej sesji Rada Miejska przyjęła doroczne sprawozdanie komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, która działa na terenie miasta i powiatu bielskiego. W roku 2017 zaistniały 5.503 zdarzenia (w 2016 r. było tych zdarzeń 3.858, nastąpił wzrost o 1.645 zdarzenia). Wśród zdarzeń 2017
roku odnotowano: 802 pożary (792 małych, 10 średnich), 4.167 miejscowych zagrożeń (336 małych, 3786 lokalnych, 45 średnich), 534
alarmy fałszywe (4 złośliwe, 345 w dobrej wierze, 185 z instalacji wykrywania). Dodatkowo zastępy KM PSP w Bielsku-Białej 36 razy wyjeżdżały do miejscowości spoza terenu swego działania.
W okresie wieloletnim obserwuje się stałą tendencję wzrostową
liczby zdarzeń, mimo że liczba samych pożarów utrzymuje się na stałym poziomie. Na liczbę miejscowych zagrożeń duży wpływ ma występowanie anomalii oraz gwałtownych zjawisk pogodowych (porywy
silnego wiatru, intensywne opady atmosferyczne itp.). Nie bez znaczenia są zdarzenia związane z usuwaniem skutków wypadków lub kolizji
drogowych – czytamy w sprawozdaniu. Na liczbę zdarzeń w zeszłym
roku szczególny wpływ miało występowanie silnych wiatrów (zanotowano 1.584 tego typu zdarzenia, z czego aż 931 w grudniu).
Na terenie samego Bielska-Białej wystąpiły 2.954 zdarzenia
(w 2016 r. odnotowano ich 2.221 – nastąpił wzrost o 733 zdarzenia).
Wśród wszystkich zdarzeń odnotowano: 352 pożary (350 małych,
2 średnie), 2.209 miejscowych zagrożeń (208 małych, 1.978 lokalnych, 23 średnich), 393 alarmy fałszywe (1 złośliwy, 235 w dobrej wierze, 157 z instalacji wykrywania). O około 43 proc. zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń, głównie z powodu gwałtownych zjawisk
pogodowych.
W akcjach na terenie miasta brały udział 4.304 zastępy PSP
(20.471 ratowników). W Bielsku-Białej działa też 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym pięć należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, które wyjeżdżały do zdarzeń 619 razy.
Pięć jednostek spoza systemu wyjeżdżało 283 razy. Wojskowa straż
pożarna była angażowana 321 razy.
Podczas 2.954 akcji, które miały miejsce w 2017 r. na terenie
działania KM PSP w Bielsku-Białej, 10 osób poniosło śmierć (1 osoba zginęła w pożarze, 9 osób poniosło śmierć w miejscowych zagrożeniach, wśród ofiar śmiertelnych nie było dzieci), 359 osób doznało
obrażeń ciała, w tym podczas pożarów 25 osób (5 dzieci), 333 osoby
zostały ranne podczas miejscowych zagrożeń, w tym 41 dzieci. Jeden
ratownik z jednostek ochrony przeciwpożarowej został ranny podczas
pożaru oraz jeden podczas miejscowego zagrożenia.
Najwięcej pożarów w mieście – 33,24 proc. – powstało prawdopodobnie w wyniku nieostrożności osób dorosłych i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym (117 zdarzeń), 23 proc. z przyczyn nieustalonych (81 zdarzeń), 13,07 proc. w wyniku wad i nieprawidłowej
eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe (46 zdarzenia), 7,10
proc. – miało inne przyczyny (25 zdarzeń), a 1,70 proc. to efekt podpaleń umyślnych (6 zdarzeń), 31,60 proc. miejscowych zagrożeń to wynik silnych wiatrów (698 zdarzeń), 17,61 proc. – niezachowania zasad
bezpieczeństwa w ruchu środków transportów (389 zdarzeń), 16,30
proc. miało inne przyczyny – na przykład pomagano policji i pogotowiu
ratunkowemu w otwarciu mieszkania, zabezpieczano imprezy kulturalno-rozrywkowe (360 zdarzeń); 15,26 proc. powstało z przyczyn nieustalonych (337 zdarzeń), 3,26 proc. – z powodu wad środków transportu (72 zdarzenia), 2,95 proc. w wyniku wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych innych niż elektryczne (65 zdarzeń).
Pełne sprawozdanie zawiera wszystkie dane statystyczne i opisuje działanie PSP, w tym liczbę szkoleń, działań edukacyjnych, a także podaje kwoty na finansowanie całej tej działalności.
oprac. kk

DOTACJA DLA BCO
Podczas ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o kolejnej dotacji dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II. Tym razem to ponad
2 mln 25 tys. zł na zainstalowanie i uruchomienie nowego akceleratora. Środki te potrzebne są na pokrycie kosztów adaptacji bunkra dla akceleratora i pomieszczeń towarzyszących. Dotacja obejmie również doposażenie aparatu Gammamed plus w zestaw do brachyterapii raka piersi (napromieniania zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie), co pozwoli na rozszerzenie zakresu promieniolecznictwa w zakładzie radioterapii. Pieniądze potrzebne są również na doposażenie
serwerowni w dodatkowe macierze i bibliotekę taśmową, co usprawni magazynowanie
i przesyłanie danych bazowych pomiędzy komórkami szpitala.
kk

MONITORUJĄ STAN ŚRODOWISKA
Doroczny raport Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach o stanie środowiska
w województwie śląskim przyjęła podczas marcowej sesji Rada Miejska. Informację dotyczącą
środowiska Bielska-Białej przedstawiła kierownik bielskiej delegatury WIOŚ Agata Bucko-Serafin w oparciu o dane głównie z 2016 r. Swoje
wystąpienie rozpoczęła od informacji o uruchomieniu automatycznej stacji tła komunikacyjnego badającej wpływ transportu drogowego na
stan powietrza. Stacja została zamontowana
przy ul. Partyzantów w styczniu tego roku; mierzy tlenki azotu, tlenek węgla, pył zawieszony; .
Mamy więc teraz w mieście dane z trzech stacji – przy ul. Kossak-Szczuckiej, ul. Partyzantów
i ul. Sterniczej.
Największe zanieczyszczenie powietrza
powoduje pył zawieszony PM 10, którego norma średnioroczna wynosi 40 mikrogramów na
metr sześcienny.
– Od trzech lat te stężenia w Bielsku-Białej
są niższe niż wartość dopuszczalna, czyli obserwujemy poprawę sytuacji – mówiła A. Bucko-Serafin, podkreślając, że dane z terenu całego województwa pokazują, że jesteśmy pod tym
względem w połowie zestawienia, gorsze wyniki mają np. Żywiec i Pszczyna, najlepsze z kolei Ustroń. Istotnym wskaźnikiem jest liczba dni
z przekroczeniem dopuszczalnej dawki PM 10.
W czasie 35 dni w roku wartość średniodobowa może przekroczyć 50 mikrogramów/m3, tymczasem w mieście odnotowano 57 takich dni.
Pył zawieszony PM 2,5 to kolejny szkodliwy składnik powietrza, którego norma średnioroczna to 25 mikrogramów na m3, podczas
gdy w Bielsku-Białej w roku 2016 notowano
28. W zimie, w sezonie grzewczym, to stężenie
jest dwa razy wyższe niż latem. Kolejna groźna trucizna to benzoalfapiren. W całym województwie sytuacja jest zła z wyłączeniem małych fragmentów terenów górskich. Wartość dopuszczalna wynosi 1 nanogramów na m3 (nanogram – jednostka tysiąc razy mniejsza niż mi-

krogram – przyp. red.), w Bielsku-Białej w 2016
r. średniorocznie notowano 6, w zimie 11 nanogramów na m3. Smog, który tworzą wspomniane zanieczyszczenia, pochodzi głównie z palenisk domowych (36 tys. ton) , ale tylko w sezonie grzewczym, spalin samochodowych (16 tys.
ton), zakładów produkcyjnych (11 tys. ton), 7 tys.
– z pozostałych źródeł.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na swojej stronie internetowej i przy pomocy aplikacji na telefony komórkowe informuje mieszkańców o ryzyku przekroczenia poziomów alarmowych norm pyłu
zawieszonego. W roku 2017 dla Bielska-Białej
wydano 8 powiadomień, od początku tego roku
wydano już 4 powiadomienia. Ostatecznie przekroczenia wystąpiły w ciągu 3 dni.
Drugim obok jakości powietrza obszarem
objętym monitoringiem są pola elektromagnetyczne. Stacja przy ul. Łagodnej wykazała pomiar wielkości 1,35 wata/metr, podczas gdy norma to 7 watów/metr. W Bielsku-Białej nie było
przekroczeń tej normy nawet np. w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej.
Jeśli idzie o stan czystości wód powierzchniowych, to stosunkowo dobrą jakość ma woda
ujścia potoku Wapienica do Iłownicy. Stan wody zły ma rzeka Biała przy ujściu do Małej Wisły. Jakość wód powierzchniowych nie jest dobra w całym kraju i wymaga poprawy. WIOŚ
badał też wody na terenach chronionych, skąd
czerpana jest woda pitna. Woda zapory w Wapienicy, rzeki Białej w Straconce i Pisarzówki
w Pisarzowicach spełnia wymagania dla tych
obszarów. Stan wód podziemnych badany
przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie WIOŚ nie jest dobry. Sytuacja nie uległa
pogorszeniu w stosunku do lat ubiegłych, ale
też nie poprawia się.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami raportu Agata Bucko-Serafin odesłała na
stronę internetową WIOŚ www.katowice.pios.
gov.pl, gdzie umieszczone zostało to opracowanie.
kk
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MŁODZI I WCZEŚNIEJ URODZENI
5. sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się 22 marca w sali sesyjnej Ratusza. Jej główny temat brzmiał Senior w oczach młodzieży – obraz
prawdziwy? Po wypowiedziach zaproszonych gości na pewno ten obraz stał się bardziej realny, nie jest też wykluczone, że parę młodych osób
zmieniło zdanie na temat tej części społeczeństwa, która aktywność zawodową ma już za sobą.
Z rzęsistych braw, jakimi młodzi
radni dziękowali za wiedzę przekazywaną przez panie reprezentujące organizacje skupiające seniorów, wnioskować
można było, że obie grupy wiekowe mogą być interesujące dla siebie nawzajem.
Z pewnością wielu młodych ludzi ma
osobiste doświadczenia w kontaktach
z seniorami w rodzinie, ale tym razem
dowiedzieli się o ich aktywności w zorganizowanych grupach.
Przewodnicząca Rady Seniorów
Bielska-Białej, reprezentująca też Akademię Seniora Elżbieta Rosińska przypomniała, że seniorem jest każda osoba, która ukończyła 60. rok życia. To
dziś co trzeci mieszkaniec Bielska-Białej. Wielu z nich jest jeszcze bardzo
aktywnych, wielu 70-latków nadal jest
w świetnej formie. Żyjemy coraz dłużej,
więc obraz seniora też się zmienia. Najstarszą mieszkanką jest 104-latka, 24
osoby mają 100 i więcej lat, 20 to kobiety.
Wiele osób po przejściu na emeryturę nadal chce działać. Znajdują czas

na realizację marzeń i pasji, na które
wcześniej go nie mieli. Wielu odkrywa
swoje talenty, jak pani Danuta, która od
roku maluje, choć wcześniej nie wiedziała, że może to robić z takim sukcesem.
Dziś ma wystawę pt. Herbatą malowane
w kawiarni Imbryk. Aktywność rozmaitych grup zainteresowania w Akademii
Seniora jest duża. Starsze osoby chcą
być razem, chcą się razem bawić i robić
coś dla innych. Seniorzy wyjeżdżają na
wycieczki, pielgrzymki, poznają bliższe
i dalsze okolice, uprawiają sport, a nawet mają klub morsów. Podobnie pięknie działają seniorzy z Hałcnowa pod
wodzą Marii Satławy, która prowadzi koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów skupiające 340 osób. 70 dojeżdża
z innych części miasta.
Pani Maria ma świetny kontakt
z młodymi, jest emerytowaną nauczycielką.
– Chcielibyśmy, byście widzieli
w nas nie tylko chorych, byście na nas
spojrzeli życzliwie – powiedziała.
Seniorzy przenieśli ze sobą dzie-

ła swych rąk, żeby pokazać, jakie cuda potrafią wykonać. Potem organizują kiermasze charytatywne i przekazują
pieniądze na szczytne cele, na przykład
koło z Hałcnowa pomaga rodzicom w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.
– Jesteśmy pod wrażeniem tego,
jak panie przygotowały swoje wystąpienia, robiąc staranne zapiski pięknym pismem. My tak nie potrafimy – zauwa-

żył przewodniczący Młodzieżowej Rady
Miasta Nikodem Ankudowicz.
Młodzi rajcy bardzo ciepło przyjęli seniorów i byli zaskoczeni ich aktywnością. W czasie przerwy dopytywali
o różne imprezy i wydarzenia, również
pod kątem zainteresowania nimi swych
babć i dziadków. Dziękowali gościom za
poświęcony Młodzieżowej Radzie Miasta czas.
kk

MANIFESTACJA PIĘKNA KSZTAŁTU I BARWY

Dagmara Tupiec

Już po raz 24. rozdano nagrody w Konkursie
Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego
Bieńka. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
odbyło się 26 marca w Domu Kultury
Włókniarzy w Bielsku-Białej.
W tegorocznym konkursie 156 autorów nadesłało 390 prac. Jury – w składzie: przewodnicząca prof.
Elżbieta Kuraj, dr hab. Ernest Zawada i dr hab. Krzysztof Dadak – na wystawę zakwalifikowało 137 obrazów.

– Do tegorocznej edycji zostały zgłoszone prace z wielu ośrodków sztuki, domów kultury, pracowni
plastycznych uniwersytetów trzeciego wieku, artystów
niezrzeszonych oraz twórców ludowych. Pośród nadesłanych prac znalazły się pejzaże, martwe natury,
kompozycje o tematyce fantastycznej i ludowej, obrazy
w technice olejnej, akrylowej, pastelowej, akwarelowej,
kolażu, w technice batiku a nawet intarsji. Jak co roku
obok uczestników już znanych organizatorom pojawiły się nowe nazwiska twórców – wnoszących własne

spojrzenie na rzeczywistość, prezentujących często
prace o swoistej, niepowtarzalnej artykulacji plastycznej, których udział w wystawie pokonkursowej wpływa
na jej charakter i stopniowe ewoluowanie samego konkursu – mówiła prof. Elżbieta Kuraj. – Większość tych
obrazów to czytelne, realistyczne kompozycje, w których liczy się wierność prawidłom malarskiego rzemiosła, szukanie sposobu, by nadać swoim wypowiedziom
najbardziej trafny plastyczny wyraz. Egzystencjalna
treść tych obrazów to hołd dla zmysłowej urody świata,
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SPORTOWE STYPENDIA
23 marca już po raz piętnasty najlepsi sportowcy
ze stolicy Podbeskidzia otrzymali stypendia przyznane
przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej za wyniki
uzyskane w 2017 roku na imprezach rangi krajowej
i międzynarodowej.
Obecny na uroczystości prezydent Bielska-Białej
Jacek Krywult podkreślał, że stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie
uzdolnionych sportowo.
Wśród tegorocznych 56 stypendystów mamy: 17
tenisistów ziemnych; 14 przedstawicieli sportów walki
– judo, karate WKF, boks, kick-boxing; 12 halowych piłkarzy nożnych, 5 siatkarzy, 3 zawodników uprawiających narciarstwo alpejskie, 2 piłkarzy nożnych oraz po
1 pływaku i rajdowcu enduro. Wśród stypendystów jest
również niepełnosprawny sportowiec z Beskidzkiego
Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start. Tegoroczni stypendyści reprezentują 13 klubów sportowych.
– Dzisiejsze spotkanie jest okazją do podsumowania sportowego dorobku 2017 roku, w którym reprezentanci Bielska-Białej odnieśli znaczące sukcesy
w sportach letnich i zimowych, w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich. Bielscy utalentowani sportowcy już po raz piętnasty otrzymali stypendia przyznane
przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej za wyniki uzyskane w 2017 roku na zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. Wśród 56 tegorocznych stypendystów

jest aż 35 osób, które otrzymywały stypendia w 2017
roku za sukcesy uzyskane w 2016 roku. Świadczy to
o dobrym kierunku szkolenia i progresji w uzyskiwaniu wysokich wyników sportowych – podkreślił zastępca prezydenta Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński. –
Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim sportowcom, którym przyznano stypendia i nagrody, życząc
jednocześnie dużo zdrowia i wielu dalszych osiągnięć
sportowych w 2018 roku i w latach następnych. Dziękuję wszystkim szkoleniowcom za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój sportowy naszych dzisiejszych bohaterów, którzy mogą spełniać swoje marzenia. Dziękuję działaczom sportowym na czele z prezesami klubów
i członkami zarządów, za zapewnienie organizacyjnych
i finansowych warunków do realizacji całego procesu

funkcjonowania klubów. Chciałbym z tego miejsca zadeklarować wolę dalszej współpracy samorządu Bielska-Białej z klubami sportowymi, na rzecz wspierania
sportu w naszym mieście i stwarzania warunków do jego rozwoju, w tym szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, które jest podstawowym fundamentem rozwoju
sportu wyczynowego – dodał W. Jędrusiński.
Jak co roku przyznane zostały także nagrody za
wysokie osiągnięcia sportowe, które otrzymali: tenisistka, wicemistrzyni Polski Magdalena Zajda; wielokrotna
mistrzyni świata, kickbokserka Marta Waliczek, najbardziej utytułowany szybownik Polski Sebastian Kawa
oraz wicemistrzowie Polski w rajdach samochodowych
– kierowca Jacek Jurecki i pilot Michał Trela.
Jacek Kachel

manifestacja piękna kształtu i barwy. Wśród wybranych
do wystawy znajdują się też obrazy z nieco odmiennym
kodem autorskim zawierającym czasem bardzo intymne, osobiste wątki. Szczególne miejsce w prezentacji
konkursowej zajmuje nieliczna grupa twórców ludowych, samorodnych artystów, którzy w sobie tylko właściwy sposób komunikują się ze światem poprzez sztukę, których malarstwo daje wyraz wolności wyobraźni,
niesie w sobie naturalny entuzjazm i radość tworzenia
– dodała przewodnicząca jury.
Do nagród i wyróżnień w 24. Konkursie Malarstwa
Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka zostały wytypowane obrazy, które odzwierciedlają zróżnicowany
stylistycznie charakter całej wystawy pokonkursowej.
Laureatką pierwszej nagrody została Dagmara
Tupiec z Bielska-Białej za obraz Chata. Autorka zwycięskiego obrazu maluje właściwie od dziecka, na co
dzień jest księgową.
– Doskonalę swoje umiejętności w Pracowni Sztuk Pięknych Best, jak również jestem członkiem
Stowarzyszenia Plastyków Ondraszek. Malowanie jest
moją życiową pasją. Na swych obrazach umieszczam
to, co w danej chwili podoba mi się. Jak dziecko dużo chorowałem i miałam dużo czasu na przemyślenia,
obserwacje, nabyłam również dużo empatii do wszystkiego, co widzę. Z tego powodu maluję to, co jest bliskie mojemu sercu. Nagrodzony obraz tak naprawdę
wypadł mi z rękawa – czasami obraz maluje się długo,
a ten powstał bardzo szybko. Byłam w górach, a tam

okazało się, że jest za zimno na malowanie, więc zrobiłam tylko zdjęcia. Potem na zajęciach w Beście obraz
podczas dwóch spotkań sam wyszedł mi spod pędzla –
mówiła Dagmara Tupiec.
Nagrodzona autorka już po raz kolejny startowała
w tym konkursie. Do tej pory udało się jej zdobyć 4. i 5.
nagrodę. Jej prace można było podziwiać m.in. w Klubie Nauczyciela, na wystawach Pracowni Sztuk Pięknych Best i stowarzyszenia Ondraszek.
Drugie miejsce zajął Tomasz Salwiczek z Piekar Śląskich za obraz Żabie Doły zimą, trzecie miejsce
przypadło Katarzynie Suchoń z Żywca za obraz Tatry
– sztuka żywiołów, czwarte – Elżbiecie Suchowieckiej
z Giedajt koło Olsztyna za obraz Na spacerze, piąte –
Zbigniewowi Krasoniowi z Będzina za obraz Zakochana w kotach.
W 24. Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego
im. Ignacego Bieńka jury wyróżniło również Lucynę Kuboszek, Mariusza Świerka, Ewę Bożyszkowską, Małgorzatę Skrzypek, Joannę Żywczok, Felicję Habdas,
Bogusława Dziubana, Jadwigę Nikodem, Barbarę Adamiec i Halinę Klimczyk-Gawędę.
Konkurs organizowany przez Dom Kultury Włókniarzy cieszy się coraz większym zainteresowaniem
w środowiskach twórców nieprofesjonalnych w całej
Polsce. Zainicjowany w 1995 roku osiągnął pozycję liczącego się forum prezentacji i konfrontacji twórczości
nieprofesjonalnych środowisk plastycznych.
Jacek Kachel

TWOJA FIRMA – TWÓJ SUKCES!
TRWA REKRUTACJA
Od 10 do 30 kwietnia 2018 r. trwa rekrutacja do
projektu Twoja firma – Twój sukces!
Projekt realizowany jest przez miasto Bielsko-Biała wraz z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu oraz Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.
Głównym celem projektu jest kompleksowe
wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej:
– osób niepełnosprawnych powyżej 30. roku życia,
– osób powyżej 50. roku życia, bezrobotnych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja
samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych –
RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest na stronie: https://um.bielsko.pl/strona-4091-twoja_firma_
twoj_sukces.html
Więcej informacji o projekcie można uzyskać
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl.
Ratuszowy 6, pok. 225, tel. 334971492.
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BAZĄ DLA WSZYSTKIEGO JEST DOBRA GOSPODARKA
Przedsiębiorcy zrzeszeni
w Regionalnej Izbie Handlu
i Przemysłu w Bielsku-Białej byli
gośćmi prezydenta miasta Jacka
Krywulta 12 marca w bielskim
Ratuszu.
Prezes RIHiP Janusz Targosz
przedstawił zagadnienia, które nurtują
obecnie samorząd przedsiębiorców. Są
to przede wszystkim kwestie zatrudnienia, braku wykwalifikowanych pracowników czy po prostu rąk do pracy. Przedsiębiorcy chcą w tej sprawie współpracować z instytucjami edukacyjnymi – na
poziomie szkół średnich i wyższych, organizując praktyki czy zatrudniając absolwentów. Wiele przedsiębiorstw podpisuje umowy o współpracy z Akademią
Techniczno-Humanistyczną; takie umowy podpisały już m.in. Strument, Rekord
czy FCA.
– To stabilizuje rynek pracy w regionie. Nie kształci się młodych ludzi
w powietrze, są oni aktywizowani pod
konkretne projekty – mówił J. Targosz.
Ważną inicjatywę izby stanowi
Kongres Sąsiedzi sąsiadom, którego
ideą jest integracja środowisk biznesowych i firm z regionu, inicjowanie współpracy przynoszącej nowe inicjatywy.
Janusz Targosz podkreślał również rolę przedsiębiorców we wspieraniu wielu inicjatyw sportowych – przykładem
wspieranie szkolenia młodzieży w Beskidzkim Towarzystwie Sportowym Rekord przez prezesa Grupy Rekord Janusza Szymurę czy innych przedsiębiorców w KS Sprint organizującym Czwartki lekkoatletyczne. Inicjatywy charytatywne wspiera m.in. prezes zarządu Befaszczot Jan Bierówka, a te ze sfery kultury – m.in. w odniesieniu do Teatru Polskiego – szef spółki Klingspor Jan Gaj.
– Bielsko-Biała znajduje się
w czołówce życia gospodarczego kraju, to zasługa naszych przedsiębiorców,
ale także dobrej współpracy samorządu
przedsiębiorców z samorządem lokalnym – stwierdził J. Targosz. Mówił także
o problemach przedsiębiorców związanych z przekształcaniem gruntów skarbu państwa, na których stoją firmy, we
własność tych przedsiębiorstw.
Do kwestii rynku zatrudnienia w regionie odniósł się na początku swojego
wystąpienia prezydent Jacek Krywult.
– Nigdy nie sądziłem, że dożyję
momentu, w którym bezrobocie w mie-

ście będzie na poziomie 2,4 czy 2,3
proc., czyli poniżej poziomu bezrobocia
higienicznego. Z tego jeszcze 1/3 to osoby przebywające zagranicą, a widniejące w rejestrach, 1/3 – pracujące na czarno i 1/3 – takie, które nie pracowały i nie
mają zamiaru pracować – powiedział
prezydent J. Krywult. – Żeby zatrzymać
młodych ludzi czy przyciągnąć ich do
Bielska-Białej, podejmujemy różne akcje promocyjne, jak np. Kariera w górach
czy Rozlicz swój podatek w Bielsku-Białej. Mamy w mieście przedsiębiorstwa
na wysokim poziomie technologicznym,
działają tu zaplecza techniczne wielu firm. Nigdy nie zamknęliśmy żadnej
szkoły zawodowej, jak to się działo w innych miastach w kraju. Przyciągnięcie
młodych ludzi, ich powrót z zagranicy to
kwestia strategii. Moim zdaniem należałoby oferować młodym ludziom mieszkania czynszowe, pozwalające na założenie rodziny, rozpoczęcie samodzielnego
życia. Młodzi ludzie muszą mieć szansę na tanie mieszkania. Brak rąk do pracy w jakimś procencie jest uzupełniany
przez napływ pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy, ale tak będzie tylko do pewnego momentu – dodał prezydent.
Prezydent nakreślił trudną sytuację w służbie zdrowia, zwłaszcza po
wprowadzeniu sieci szpitali. W naszym
mieście jedynie Szpital Wojewódzki ma
Szpitalny Oddział Ratunkowy, na którego utrzymanie dostaje ok. 28 tys. zł
dziennie. W SOR dyżuruje co najmniej 4
lekarzy, są w nim odpowiednie urządzenia diagnostyczne. To tam powinni trafiać pacjenci przywożeni przez pogotowie ratunkowe, po zdiagnozowaniu winni
być kierowani do odpowiednich oddziałów. Nadal obowiązują jednak przepisy
mówiące o tym, że pogotowie ma wieźć
pacjenta do najbliższego szpitala. Z kolei pacjent też ma prawo zdecydować,
dokąd trafi. W bielskim szpitalu – Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu
Miejskim w dwóch izbach przyjęć przy
ul. Wyzwolenia i Wyspiańskiego nie ma
SOR-u, a lekarze schodzą do przywożonych tam pacjentów z oddziałów.
Sprawy płacowe też nie uspokajają sytuacji w służbie zdrowia. Lekarze
rezydenci po bojach z ministerstwem
zdrowia wywalczyli sobie podwyżki, teraz zaczęli zarabiać podobnie jak lekarze specjaliści, którzy ich kształcą. Podwyżki otrzymały także pielęgniarki, zapomniano natomiast o technikach, bez

których szpitale nie są w stanie pracować. W miejskim szpitalu na 903 zatrudnionych 181 osób to technicy, którzy zostali bez jakiejkolwiek podwyżki. Problemem są też ostre dyżury oddziałów, wymagające pełnej obsady. Szpitale próbują się dogadywać ze sobą w tej sprawie, ale ponieważ różnią się poziomem
finansowania, powstają napięcia.
Nie brakuje też absurdów – Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje nowych przedsięwzięć, a jedynie przeznacza pieniądze na kontynuację działań.
I tak miejski szpital nie może dostać kontraktu na badania wykonywane nowoczesnym rezonansem, który posiada.
NFZ nie chce też kontraktować usług
bielskiego hospicjum domowego. Kolejny absurd to nierozwiązana kwestia,
kto ma stwierdzać zgon. Powoduje to
wiele kłopotów dla rodzin, którym krewny umiera w domu np. podczas weekendu. W tej sprawie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego napisała
skargę do Premiera RP.
– W ostatnim okresie przekazaliśmy szpitalowi miejskiemu blisko 20 mln
zł na zakup nowoczesnych urządzeń,
postęp techniczny w medycynie kroczy
niezwykle szybko. Z pomocą ministerstwa zdrowia kupiliśmy wysokiej klasy
przyspieszacz do punktowego naświetlania nowotworów, teraz przekazujemy szpitalowi 2 mln zł na dostosowanie bunkra do użytkowania tego urządzenia. Wcześniej kupiliśmy najnowocześniejszy na rynku mammograf wraz
z oprzyrządowaniem oraz nowej generacji aparat USG. Przygotowujemy potężną inwestycję w BCO, głównie dotyczyć będzie ona jego unowocześnienia,
żeby nie zamknąć ani jednego oddziału.
Chcemy zabrać się za czwarty pawilon
w Szpitalu Miejskim. Aplikujemy o środki z funduszy Unii Europejskiej, jednak
Urząd Marszałkowski, który dzieli tymi
pieniędzmi, już czwarty rok z rzędu nie
podzielił środków. Do dyspozycji ma ok.
125 mln zł, podczas gdy złożono wniosków na 800 mln zł – dodał prezydent.
Prezydent mówił także o trudnej
sytuacji oświaty. Od 1 kwietnia rząd
obiecał nauczycielom podwyżki, jednak
nie zwiększa subwencji oświatowej, żeby pokryć te wydatki. Oświata pochłania
rocznie ponad 30 proc. wydatków z budżetu miasta. Podwyższenie minimalnej
płacy sprawiło, że personel pomocniczy
w szkołach zaczął zarabiać podobnie
jak nauczyciele; to rodzi kolejne na-

pięcia. Podobnie jest w instytucjach
i placówkach kultury, tam też nastąpiło spłaszczenie poziomu zarobków,
zwłaszcza wśród ludzi lepiej wykształconych. Przy totalnej krytyce samorządowców stworzono nową instytucję
Wody Polskie, które m.in. mają zatwierdzać raz na trzy lata taryfy opłat za wodę i odbiór ścieków. Są już tego pierwsze skutki – zabroniono stosowania nieco niższej stawki opłat za wodę dla gospodarstw domowych niż dla przedsiębiorstw, co miało dotąd miejsce w Bielsku-Białej; teraz te stawki mają być takie
same, choć odczuwalność kosztów wody dla osoby fizycznej i firmy jest zupełnie inna.
– W Warszawie najlepiej wiedzą, jakie taryfy opłat za wodę mają być w Bielsku-Białej, Buczkowicach czy Jaworzu –
ironizował Jacek Krywult. – Dzieli się nasze pieniądze na górze, nie pytając nas
o nic. Każdy rząd to robi, jednak kwestią
jest skala tego problemu.
Nie zważając na protesty samorządów, rząd wprowadził również nowe
regulacje w kwestii segregacji odpadów
komunalnych – w całym kraju muszą być
zbierane w podziale na takie same frakcje, co może skutkować koniecznością
segregacji ich do nawet 6 pojemników.
W bielskim Zakładzie Gospodarki Odpadami działa specjalna linia do segregacji, która separuje śmieci od małego papierka do butelki typu pet, rozpoznając
nawet kolor butelki plastikowej; więc niepotrzebna jest segregacja odpadów na
aż 6 frakcji. Niestety, musi być tak, jak
w całym kraju – czyli trzeba kupić nowe
pojemniki, oznakować je elektronicznie,
kupić nowe samochody z podziałem na
sekcje odpadów i w efekcie mieszkańcy
będą musieli zapłacić więcej za odbiór
śmieci, bo system musi się bilansować.
A niezadowolenie mieszkańców z nowych rozwiązań, które wprowadza rząd,
skupia się na samorządach.
– W każdej dziedzinie działa lobby, które naciska na kierunek zmian. Za
każdą sprawą ktoś stoi – stwierdził prezydent J. Krywult. – To tylko kilka przykładów zagadnień, które utrudniają
nam życie, zabierają czas, który można by spożytkować znacznie lepiej. Pragnę jednoznacznie podkreślić, że bazą
dla wszystkiego, co tworzy życie miasta, jest dobra gospodarka, dobra praca
ludzi pracujących w bielskich przedsiębiorstwach – od małych firm do wielkich
zakładów – dodał prezydent.
wag
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POZNAĆ SUŁKOWSKICH
Nazwisko Sułkowski w Bielsku-Białej jednoznacznie kojarzone jest z zamkiem. Jednak gdy zapytamy o szczegóły, wtedy okazuje się,
że wiedza o tym rodzie jest mizerna. Najczęściej są to wyrwane z kontekstu historie, pełne niedopowiedzeń i utartych schematów. Teraz jest
szansa, że to się zmieni za sprawą najnowszej książki dr. Grzegorza Madeja Bielska linia książęcego rodu Sułkowskich (1786–1918).
Książka została wydana przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej i jest
pokłosiem doktoratu, który autor obronił w 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Na blisko 450 stron z ilustracjami i drzewem genealogicznym
bohaterów przedstawiona jest barwna
historia tego rodu. Recenzentka książki dr hab. Aleksandra Skrzypietz pisze
o niej, że stanowi cenny wkład w rozwój
współczesnej wiedzy na temat Sułkowskich, rodu znaczącego, choć dotychczas słabo poznanego i opisywanego
jedynie marginalnie, często niezgodnie
z ujawnionymi obecnie źródłami. Autorowi udało się dotrzeć do bogatych, nigdy dotąd niewykorzystywanych dokumentów archiwalnych, co umożliwiło
mu zupełnie nowe spojrzenie na przeszłość bohaterów jego narracji. Równie bogaty jest dobór wykorzystanej literatury. Książka jest ciekawa, napisana przejrzyście, przystępnym językiem,
a porusza tematy nieopracowane dotąd w literaturze lub też badane wyrywkowo, nieraz obrosłe legendą, która kazała przedstawiać dzieje rodu Sułkowskich w czarnych barwach. Zasługą
autora jest ukazanie ich historii w całej
gamie barw, a podkreślić wypada, że
ich paleta jest zaskakująco bogata, bo
też większość przedstawionych postaci, to ludzie obdarzeni fantazją, w kilku wypadkach wręcz nieokiełznaną.
Umiejętne powiązanie aktywności politycznej, życia prywatnego, działalności
gospodarczej i kulturalnej czy też mecenasowskiej, a nawet pasji kolekcjonerskiej, czyni z książki ciekawą opowieść o blisko stu dziewięćdziesięciu
latach trwania Sułkowskich w Bielsku
i poza nim – o ich zmaganiach z życiem
przepełnionym przesadnymi ambicjami, wielkimi słabościami, gotowością do
mierzenia się z losem wbrew wszelkiej
nadziei, ale też skłonnością do kierowania się kaprysami, w tym również dotyczącymi uczuć.
Publikacja pełna jest nowych faktów i przedstawia nieznane dotąd dokumenty. Autor opisuje historię rodu, począwszy od służby dla Rzeczypospolitej po oddanie się habsburskiej Austrii,
przedstawia też uwarunkowania tych
decyzji oraz dotychczas nieznane epizody z życia Sułkowskich na tle wydarzeń wojny siedmioletniej, konfederacji

barskiej i chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej.
– Fundamentalną dla linii bielskiej rodu (śląskiej, austriackiej) jest postać Franciszka Sułkowskiego. Ukazany został na łamach książki jako polski
arystokrata, zagorzały barzanin (zwolennik konfederacji), którym w przededniu rozbiorów targały, jakże charakterystyczne dla epoki, wybory oddania swej
służby jednemu z obcych mocarstw.
W związku z przejęciem księstwa bielskiego ostatecznie zaprzysiągł ją Habsburgom. Mimo trudności finansowych
był pierwszym z rodu, który przystąpił
do przebudowy bielskiego zamku i reformy gospodarki księstwa w myśl reform wprowadzanych przez cesarza
Józefa II. Zaprzeczeniem jego postawy
politycznej staje się biografia następcy,

najmłodszego syna, Jana Nepomucena
Sułkowskiego, ocenianego dotychczas
jako awanturnika, a w książce podniesionego do rangi tragicznego bohatera
czasów napoleońskich, jedynego księcia na Śląsku, który stanął po stronie cesarza Francuzów z nadzieją na odrodzenie Polski, za co przypłacił wiezieniem,
pozbawieniem tytułu, praw publicznych
i rodzicielskich, a ostatecznie śmiercią
w habsburskim więzieniu i anonimowym
pochówkiem. Oczywiście nie bez znaczenia była jego służba w wywiadzie
francuskim i ożenek siostry Julianny
z Józefem Metternichem, bratem kanclerza – informuje dr Grzegorz Madej.
Pisząc o właścicielach Bielska,
historyk nie ogranicza się tylko do personaliów, ale ukazuje całość ich życia
związanego również z sytuacją finanso-

SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ
29 marca w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa pod hasłem: SpoKREWnieni służbą.
– Głównym celem akcji było propagowanie idei niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi i honorowego krwiodawstwa – informuje oficer prasowy komendanta miejskiego PSP st.kpt. Patrycja Pokrzywa
W akcji wzięli udział funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej
z Bielska-Białej i pobliskich komend, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, a także mieszkańcy Bielska-Białej i okolic – łącznie 49 osób, z których po konsultacji lekarskiej krew mogło oddać 45. Udało się pozyskać
ponad 20 litrów tego ratującego życie płynu od spełniających wszelkie wymogi dawców. Akcję zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
opr. JacK

wą, sprawami własnościowymi w regionie. Jednak najciekawsze dla czytelników będą dzieje członków tego rodu. Autor jako pierwszy przedstawił obszernie
i w niezwykle interesujący sposób sylwetki synów Jana Nepomucena i Luizy.
Dzięki tej książce po raz pierwszy możemy zapoznać się z największym ekscentrykiem rodu, Józefem Marią Sułkowskim – księciem Joujou, słynnym m.in.
z tego, że sypiał w dzień, a funkcjonował
w nocy. Zamiast spacerować z pieskiem
przechadzał się z własnym tygrysem
bengalskim. Podróżował po Europie
z całą świtą dworską, tancerkami, aktorkami i śpiewaczkami oraz własnym
ogrodem zoologicznym.
Książka nie przejdzie niezauważona.
Jacek Kachel
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JUBILEUSZ BBTS
– dokończenie ze str. 1
Jubileusz świętowano przez trzy
dni 5-7 kwietnia. Zorganizowano Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej, konkurs
wiedzy olimpijskiej, mecz ligowy TS Podbeskidzie – Górnik Łęczna, mecz CLJ
TS Podbeskidzie – Lech Poznań, mecz
ligowy BBTS – Skra Bełchatów. Spotkanie pokoleń BBTS odbyło się 7 kwietnia
w hali pod Dębowcem.
W imieniu prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta w uroczystościach
Apoloniusz Tajner wręcza wyróżnienie Tadeuszowi Pilarzowi
uczestniczył zastępca prezydenta Wal- Marian Kasprzyk odbiera gratulacje W. Jędrusińskiego
demar Jędrusiński.
– 110-lecie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa pomiędzy Bielskim Centrum Kultury a Liceum Ogólno- miast pięściarstwo w Bielsku zaczęło rozwijać się już
Sportowego stanowi okazję do podsumowania do- kształcącym im. Kopernika znajduje się kompleks spor- kilka dni po wojnie; pierwszy sprzęt pięściarski komplerobku klubu, złożenia hołdu jego założycielom oraz towy Orlik. Rok 1909 był rokiem przełomowym dla klubu towano z datków społecznych. Pierwszy mecz BBTS
tym wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat – udało się skompletować dobry zespół, coraz liczniej- stoczył z HKS-em Szopienice, na ringu rywala bielszprzyczynili się do jego rozwoju. Na 110-letni doro- sza grupa widzów pojawiających się na meczach spra- czanie minimalnie ulegli. W następnych latach BBTS
bek klubu złożył się wysiłek wielu działaczy, szko- wiła, że nową dyscypliną zaczęli się interesować dzien- osiągał pierwsze sukcesy. Wygrywał wiele meczów,
leniowców, trenerów oraz osób tworzących niepo- nikarze, a w ślad za nimi – darczyńcy. 25 lutego 1909 r. a zawodnicy bielskiego klubu Puzoń i Dobija sięgnęli
wtarzalną atmosferę wokół sportu. Jestem przeko- podjęto uchwałę o zmianie nazwy na Bielitz-Bialaer po tytuły mistrzów Śląska i mistrzów Polski juniorów.
nany, że zdobyte przez dziesiątki lat umiejętności Fussball Klub. Krokiem milowym była decyzja z 30 mar- W 1952 r. drużyna została zakwalifikowana do II ligi. Od
i doświadczenia pozwolą działać i rozwijać się w przy- ca 1911 r. o budowie własnego boiska. Stadion wraz 1953 r., kiedy to BBTS pokonał w meczu o I ligę Ogniszłości, a przede wszystkim dobrze służyć naszej spo- z wyposażeniem kosztował 32 tys. koron. Pewnie nie wo Kraków 14:6, bielscy pięściarze występowali niełeczności. BBTS jest nierozerwalnie związany z na- wszyscy wiedzą, że tzw. boisko na Górce powstało przerwanie przez 20 lat w krajowej elicie. W 1953 roku
szym miastem, wrósł w jego historię, znalazł trwa- w kamieniołomie. Stąd właśnie architekt i budowniczy powstała także sekcja szachów przy zakładach przełe miejsce w sercach wielu pokoleń bielskich kibiców. Rost pobierał kamień dla swoich realizacji budowlanych. mysłu wełnianego Rytex w Bielsku-Białej, a wśród jej
Z dumą i radością obserwujemy kolejne osiągnięcia Po modernizacji miejsce, które wcześniej było poszrapa- założycieli byli Stefan Biernat i Karol Jasek. Tak kształsportowców, którzy realizują swoje marzeniaw piłce nym wąwozem, stało się pięknym płaskowyżem, z któ- towały się losy naszego stowarzyszenia. Mógłbym
nożnej, siatkówce i boksie. Doceniamy starania władz rego rozciąga się widok zarówno na panoramę miasta, jeszcze długo wspominać osiągnięcia naszych sekcji,
klubów TS Podbeskidzie, BBTS Podbeskidzie, BBTS jak i na góry.
a później samodzielnych klubów. Pragnę poinformoWłókniarz, BBTS Bielsko-Biała i Bielskiego Klubu BokJednak BBTS to nie tylko piłka nożna, o czym wać, że obecna współpraca nie zakończy się na obserskiego Beskidy, aby nasi sportowcy mieli godne przypomniał Tadeusz Pilarz, przewodniczący uroczy- chodach tego pięknego jubileuszu, ponieważ prezesi
warunki do pracy i treningu, a kibice mogli być świad- stych obchodów jubileuszu. W swoim wystąpieniu na- klubów i spółek akcyjnych postanowili podpisać, co nakami znaczących wydarzeń sportowych – powiedział kreślił historię poszczególnych dyscyplin, których sek- stąpi na wieczornym spotkaniu, porozumienie o współWaldemar Jędrusiński. – Mówi się, że sport kształtu- cje z czasem przekształciły się w samodzielne kluby.
pracy na następne lata – mówił Tadeusz Pilarz.
je charaktery, uczy wytrwałości, konsekwencji i odwa– Pierwsze kroki w bielskiej piłce siatkowej staPo wystąpieniach zebrani obejrzeli film BBTS
gi, uczy wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to wiali w 1946 r. członkowie Robotniczego Klubu Spor- wczoraj i dziś.
nie tylko magia zawodów, wygranych meczy, pięknych towego Lenko; klub stanowił zalążek sekcji siatkówki
Prezydent Jacek Krywult przyznał wyróżnienia
wzruszeń; to także, a może przede wszystkim, trudna bielskiego Włókniarza należącej w latach 50. do najlep- najlepszym zawodnikom klubu – pięściarzowi Mariaszkoła życia. Pięknego i bogatego w doznania. Dla wie- szych w zrzeszeniu sportowym Włókniarz. Sekcja nar- nowi Kasprzykowi, biegaczom narciarskim Dorocie
lu wychowanków naszych klubów spod znaku i tradycji ciarska natomiast powstała w oparciu HKN i Ogniwo. Kwaśny-Lejawie, Annie Gębali i Wiesławowi GębaBBTS-u sport to okno na świat i droga do wielkich suk- Pierwszymi organizatorami byli Franciszek Sękowski, li, Katarzynie Gębali-Roszkowskiej, Bernadecie Bocesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Serdecz- Ludwik Śliwka i Bronisław Wyrwicz. Lata 50. to złota cek-Piotrowskiej, Annie Pawlusiak-Dobii, Henrykonie dziękuję wszystkim trenerom, działaczom, pracow- seria sukcesów narciarzy BBTS i KS Włókniarz. Nato- wi Markowi, Elizie Surdyce-Kliś; startującym w skonikom i władzom klubów za ogromny trud wychowawkach i kombinacji norweczy, zaangażowanie i wielkie serce włożone w pracę
skiej Józefowi Pawlusiakowi
z naszą młodzieżą. Proszę przyjąć gratulacje i życzei Zbigniewowi Holi; skoczkom
nia wszelkiej pomyślności, które składam w imieniu
narciarskim – Stanisławowi
władz samorządowych i prezydenta miasta Jacka KryPawlusiakowi, Piotrowi Fijawulta. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesowi i Januszowi Walusiowi;
sy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków
narciarzom alpejskim Katasportu – dodał zastępca prezydenta.
rzynie Szafrańskiej-SosgórKlub postanowiło założyć po powrocie ze studiów
nik i Marcinowi Szafrańskiew Wiedniu kilkoro zapaleńców z dr. Edwardem Stonawmu; startującemu w kombinaskim i Rudolfem Jędrzejowskim na czele. Kiedy w 1907
cji norweskiej Stefanowi Huli
r. powstawał Bielitzer Fussball Club, nie było w mieście
– seniorowi oraz siatkarzowi
dużego zainteresowania piłką nożną. Nieliczni entuzjaści
Piotrowi Gruszce. Sportowpiłki kopanej przyjęli barwy czarno-niebieskie, miejscem
ców udekorowano również
ich rozgrywek był tzw. plac dla młodzieży – ogólnodowyróżnieniami i odznakami
stępne boisko znajdujące się koło ówczesnej Strzelnizwiązkowymi.
cy. Dzisiaj na tym miejscu w rejonie ulicy Piastowskiej Weterani sekcji bokserskiej nagrodzeni odznaczeniami związkowymi
Jacek Kachel
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CENNE PORADY W JEDNYM MIEJSCU
29 kwietnia, mimo przedświątecznego zabiegania, dziesiątki osób
odwiedziły Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy pl.
Opatrzności Bożej, gdzie Urząd Miejski zorganizował dzień otwarty
dla osób starszych i osób niepełnosprawnych.
Takie spotkanie odbyło się już po
raz czwarty. Przede wszystkim była to
okazja, by w jednym miejscu spotkać
przedstawicieli urzędów, którzy byli gotowi udzielać wszelkich porad z zakresu
działania każdego z nich. Można więc
było porozmawiać z pracownikami reprezentującymi oba urzędy skarbowe,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komendę
Miejską Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy
Urząd Pracy, Środowiskowe Centrum
Pomocy. Obecna też była Rada Seniorów. Wszystkie stoiska dysponowały
drukami i materiałami informacyjnymi.
– W zakresie podatku dochodowego pytano nas głównie o rozliczenia
roczne tego podatku. Przychodziły dziś
do nas osoby, które wręcz czekały na

ten dzień otwarty, więc uważamy, że jest
on potrzebny – powiedziały panie reprezentujące I i II Urząd Skarbowy.
– Kilka osób pytało nas o rentę socjalną, ile mogą zarobić przy pobieraniu
tej renty, jak i kiedy mają to zgłosić. Pytano nas, kiedy należy złożyć wniosek
o emeryturę, o prawo do renty z powodu niezdolności do pracy, o składki na
ubezpieczenie zdrowotne. Najwięcej pytań dotyczyło emerytur – mówiły panie
z bielskiego Oddziału ZUS.
Popularnością cieszyły się bezpłatne porady dietetyka. Osoby zainteresowane mogły też skorzystać z porad prawnych. Dla osób niesłyszących
zapewniono obecność tłumacza języka
migowego.
Wydział Polityki Społecznej, który zorganizował w imieniu Urzędu Miejskiego ten dzień otwarty, przygotował

też interesujące prelekcje. Justyna Cieślica z Poradni Dobry Dietetyk wygłosiła prelekcję Dietetyka w kontekście chorób cywilizacyjnych, lek. med. Barbara
Ostrawska-Belter uczyła prawidłowego
oddychania, a na koniec kardiolog dr n.
med. Klaudiusz Komor miał wykład Profilaktyka chorób układu krążenia u osób
starszych.

– Jestem bardzo zadowolona, że
posłuchałam wykładu pana doktora, bo
chyba muszę trochę zmienić swój tryb
życia. Czy to będzie łatwe, nie wiem, bo
człowiek ma swoje nawyki i przyzwyczajenia – powiedziała nam jedna ze
słuchaczek.
Katarzyna Kucybała

UDANA AKCJA Z KSIĄŻKĄ
W TYTULE

ZMARŁ MIECZYSŁAW HAŃDEREK – BIELSKI ARTYSTA,
TWÓRCA RZEŹB I POMNIKÓW

25 lutego w Galerii Sfera Fundacja Ekologiczna
Arka zorganizowała I Charytatywny Kiermasz Książek
w ramach swej nowej akcji Książka wspiera bohatera.
Wcześniej fundacja zgromadziła około 2 tysięcy książek, które już były komuś niepotrzebne. Ponad tysiąc
z nich znalazło nowych nabywców, a kiermaszu przyniósł kwotę 4510 zł. Środki te fundacja przeznaczy na
spełnianie marzeń tych dzieci, których rodziców na to
nie stać – to m.in. dzieci z domu dziecka i świetlic środowiskowych.
– Bardzo się cieszymy z tak ogromnego i pozytywnego odzewu na naszą akcję. Cieszy to, że wspólnie możemy robić takie bezinteresowne działania. Wiele
osób, słysząc o idei akcji, dawało nam za książki więcej pieniędzy – powiedział prezes fundacji Arka Wojciech Owczarz, który książkową akcję wymyślił, a teraz
zapowiada, że zostanie ona powtórzona. Dziękuje też
wszystkim uczestnikom akcji Książka wspiera bohatera
za zaangażowanie.
Akcja, która wystartowała zaledwie 18 stycznia
z udziałem uczniów Szkoły Waldorfskiej, organizowana jest w ramach całorocznego programu edukacji ekologicznej Wszystkie kolory recyklingu realizowanego
z miastem Bielsko-Biała oraz bielskim Zakładem Gospodarki Odpadami ZGO.
kk

We wtorek 3 kwietnia 2018 roku w Krakowie
w wieku 88 lat zmarł Mieczysław Hańderek, artysta znany z realizacji rzeźbiarskich, które trwale
wrosły w pejzaż miast na południu Polski; wiele z
nich zdobi obiekty sakralne. Szczególnie zapamiętają Mieczysława Hańderka bielszczanie, którzy na
co dzień mijają jego rzeźby, m.in. fontannę na placu
Bolesława Chrobrego, małego satyra w niszy muru
zamkowego czy rzeźbę w parku Słowackiego obok
Bielskiego Centrum Kultury. Artysta przez większą
część życia związany był z Bielskiem-Białą; znana
była jego pracownia w domu w Straconce.
W 1999 roku za całokształt twórczości artysta otrzymał Ikara – Nagrodę Prezydenta Miasta
Bielska-Białej w dziedzinie Kultury i Sztuki.
Mieczysław Hańderek urodził się 10 grudnia
1930 roku w Bielsku-Białej. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dyplom uzyskał w pracowni prof. Konrada Srzednickiego w 1962 roku. Od 1962 roku był członkiem
Związku Polskich Artystów Plastyków. Artysta znany był przede wszystkim jako rzeźbiarz, choć realizował się również jako malarz i grafik.
Autor wielu zrealizowanych projektów rzeźbiarskich, m.in. pomników związanych z wojną
obronną w 1939 roku – w Wiśle, Węgierskiej Górce i Rajsku. Był cenionym autorem ołtarzy oraz

wystroju kościołów,
m.in. w Katowicach,
Rajsku, Wrocławiu
i Ustroniu. Tworzył
niewielkie rzeźby wpisane w pejzaż Bielska-Białej. Realizował
także płaskorzeźby –
najbardziej znane ozdobiły m.in. zajazdy Klimczok
w Warszawie i Bielsku-Białej, winiarnię na bielskich
Podcieniach, aulę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i aulę cieszyńskiej filii UŚ.
Był autorem kilku wystaw indywidualnych,
w tym także w Malmö w Szwecji, oraz wielu wystaw
zbiorowych w Polsce i za granicą. W 2004 roku
w Galerii Bielskiej BWA miała miejsce duża monograficzna wystawa twórczości Mieczysława Hańderka, której towarzyszył bogato ilustrowany katalog z reprodukcjami dzieł artysty. W 2014 roku swoją najnowszą rzeźbę w drewnie Czekając na cud
przedstawił w 3. Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych. Rok później uczestniczył w wystawie związanej z 70-leciem obecności ZPAP w Bielski-Białej
Kochajmy naszych artystów, na której zaprezentował swoją rzeźbę w brązie z 1995 roku Halny.
Pogrzeb Mieczysława Hańderka odbył się
9 kwietnia w Krakowie.
q
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RATUSZ OGŁASZA
PRZETARG
Prezydent miasta Bielska-Białej ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 2A
obręb Bielsko Miasto wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki stanowiącej własność gminy
oznaczenie: dz. 291 obj. Kw BB1B/00062649/0
powierzchnia: 146 m2
przeznaczenie: usługowo-mieszkaniowe
cena wyw.: 593.218,00 zł, w tym grunt 134.145,00 zł, budynek
459.073,00 zł, wadium: 60.00,00 zł
Do pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie
z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. budynku podlega zwolnieniu z podatku od towarów
i usług.
Budynek usytuowany na nieruchomości to kamienica mieszczańska wybudowana w XIX wieku. Budynek posiada cztery
kondygnacje naziemne oraz piwnicę. Powierzchnia użytkowa
budynku wynosi 245,90 m2 (powierzchnia piwnic 24,90 m2).
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej
Starówki przyjętym uchwałą nr LIII/749/98 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej nieruchomość znajduje się w jednostce ozn.
F1 U, M – przeznaczenie – funkcja usługowo-mieszkalna.
Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków. Obiekt stanowi element zabytkowego zespołu staromiejskiego w Bielsku wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa bielskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16 sierpnia 1976 r. L.dz.
KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiej Starówki, na
podstawie uchwały nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 10 lutego 1998 r. W przyziemiu elewacji od strony
ul. Władysława Orkana eksponowany kamienny wątek muru
(w linii zewnętrznego miejskiego muru obronnego) będący zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją
A-131/76. Harmonogram przeprowadzenia remontu konserwatorskiego budynku: remont dachu i elewacji do 2 lat od
dnia zawarcia umowy notarialnej, pozostałe prace remontowo-konserwatorskie do 3,5 roku od dnia zawarcia umowy notarialnej. Przystąpienie do prac remontowo-konserwatorskich
wymaga sporządzenia pełnej dokumentacji remontu konserwatorskiego i uzyskania stosownych pozwoleń.
Zobowiązuje się nabywcę do nieodpłatnego udostępnienie
zewnętrznej ściany budynku celem ewentualnego umieszczenia przez gminę Bielsko-Biała tablicy/modułu z informacją
historyczną o kamienicy. Pisemna oferta powinna zawierać:
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał
się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu określonych
w specyfikacji tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania
budynku (program użytkowy) wraz z harmonogramem przeprowadzonych prac, kopię dowodu wniesienia wadium.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi

w pkt 5) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą,
jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna, z określeniem nieruchomości – w terminie do 23 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej (pl. Ratuszowy 5, II piętro, pok. 202) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 27 kwietnia
2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Nieruchomość można obejrzeć 22
marca 2018 r. w godz. 10.00-10.30 oraz 11 kwietnia 2018 r.
w godz. 13.00-13.30. Wadium należy wpłacić do 23 kwietnia
2018 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. Potwierdzeniem
wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni
od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosić będą 6 proc. od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu,
stosownie do Uchwały Nr XV/347/07 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 r., z tym że pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25 proc. tej ceny. Do ww. opłat zostanie doliczony VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu podlega aktualizacji nie częściej niż raz
na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się
przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia
31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania.
Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt
4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Zaoferowaną kwotę za budynek oraz pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku
gmina może, zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z
2018r., poz. 121 ze zm.), ustalić dodatkowe opłaty.
W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku
oraz w razie użytkowania nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego. W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z przyczyn leżących po stronie nabywcy,
gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz udokumentowanych nakładów koniecznych, poczynionych przez nabywcę
na nieruchomość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną
dokumentacją remontu konserwatorskiego.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu, stosownie do art. 593
Kodeksu cywilnego, które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargu ujętymi w specyfikacji

można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej
(Biuro 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. 334701230-231) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r.,
poz. 121 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości informację dot. nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
nieruchomości gminne
nr ON.0050.0050.3033.2018.MGR z 20 marca 2018 r. – dzierżawa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Tkaczy
obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na teren
zielony – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 3941/80 KW BB1B/00001653/6
powierzchnia: 163 m2 czynsz: 29,34 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie ze SUiKZP działka położona jest
w jednostce ozn. symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
własność miasta na prawach powiatu
nr ON.0050.3040.2018.MGR z 23 marca 2018r. – dzierżawa
nieruchomości przy ul. Jana Sobieskiego na czas oznaczony 3 lata na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem na teren zielony.
oznaczenie: cz. dz. 2021/1 KW BB1B/00128462/6
powierzchnia: 33,72 m2 czynsz: 6,07 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planami zagospodarowania
przestrzennego, przyjęte uchwałami Rady Miejskiej:
nr VII/136/2011 z 17 maja 2011 – plan miejscowy nr 76 –
Mieszkalnictwo Stare Bielsko ul. Klubowa, Sobieskiego, nr
XXIV/648/2008 z 29 kwietnia 2008 r. – plan miejscowy nr 98 –
Mieszkalnictwo Stare Bielsko pomiędzy linią kolejową, rzeką
Wapienicą, północnym obrzeżem ul. Zapłocie Małe oraz ul.
Jedwabniczej; działka znajduje się częściowo w jednostkach
planów: 98_MN-12 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
i 98_KDZ-02 (droga zbiorcza)., zgodnie ze SUiKZP działka
położona jest w jednostce ozn. symbolem MN – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna
własność Skarbu Państwa
1. nr ON.0050.3017.2018.MGR z 14 marca 2018 r. – dzierżawa na czas oznaczony 3 lata nieruchomości przy ul. Kaczeńców obręb Lipnik na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem
na łąki i pastwiska.
oznaczenie: dz. 3848, dz. 3847/16 KW BB1B/00106533/5
powierzchnia: 10599 m2, 5195 m2 czynsz: 315,88 zł rocznie
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała nr
LXIII/2068/2006 RM z 26.09.2000r. zgodnie z planem miejscowym nr 88 wnioskowane działki znajdują się w jednostkach planu: Z,RO-08 (zieleń nieurządzona, ogrody i sady)
U,P-15 (zabudowa usługowa, rzemiosła i produkcji).
2. nr ON.0050.3041.2018.MGR z 23 marca 2018r. – dzierżawa na rzecz osoby fizycznej na czas oznaczony 3 lata nieruchomości przy ul. Jana Sobieskiego z przeznaczeniem na
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RATUSZ OGŁASZA
teren zielony.
oznaczenie: cz. dz. 1979/7 KW BB1B/00056637/8
powierzchnia: 29,29 m2
czynsz: 5,27 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planami zagospodarowania
przestrzennego, przyjęte uchwałami Rady Miejskiej:
nr VII/136/2011 z 17 maja 2011 – plan miejscowy nr 76 –
Mieszkalnictwo Stare Bielsko ul. Klubowa, Sobieskiego, nr
XXIV/648/2008 z 29 kwietnia 2008 r. – plan miejscowy nr 98
– Mieszkalnictwo Stare Bielsko pomiędzy linią kolejową, rzeką Wapienicą, północnym obrzeżem ul. Zapłocie Małe oraz
ul. Jedwabniczej; działka znajduje się częściowo w jednostkach planów:76_KDZ-01 (droga zbiorcza) i 98_KDZ-01 (droga
zbiorcza)
q

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm. ) podaję
do publicznej wiadomości informację o nieruchomości gminnej, położonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ze względu na
przysługujące im prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i prawa
użytkowania wieczyste w gruncie.
położenie: ulica Teofila Aleksandra Lenartowicza 13, lokal
mieszkalny nr 5, oznaczenie: udział w dz.6328 obręb Lipnik
obj. Kw BB1B/00040566/4 powierzchnia: 54,70 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP –
MW
cena lokalu: 196.920,00 zł, udział w gruncie: 4.594,00 zł
cena obowiązuje do 23 kwietnia 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego gruntu wynosić będzie 1 proc. ustalonej ceny gruntu i zostanie powiększona o obowiązujący VAT (obecnie 23 proc.) z tym, że za
pierwszy rok użytkowania wieczystego terenu na cele mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. ceny gruntu + VAT. Wysokość opłat może być zmieniana w okresach nie krótszych niż
raz na 3 lata, w przypadku zmiany wartości gruntu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego i
Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. nr 204 (II piętro).
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 2, art. 35 ust. 1 i 2 , art. 37
ust.2 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaję
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne, położonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany lokalu z udziałem w prawie
własności gruntu i częściach wspólnych budynku, zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXVIII/745/2018
z 27 lutego 2018 r.
położenie: ulica Bohaterów Warszawy 11, lokal mieszkalny nr 3
oznaczenie: udział w dz. 49/1,49/2 i 49/3 obręb Dolne Przedmieście 82 obj. BB1B/00007092/7 powierzchnia: 64,30 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP –
w jednostce strefy śródmiejskiej S
cena lokalu: 172.228,00 zł
cena obowiązuje do 24 kwietnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta
UM, plac Ratuszowy 6 (parter), stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 28 ust 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 40 ust.1
pkt. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje o części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Bielsku-Białej, przeznaczonej – zgodnie z zarządzeniem nr
ON.0050.2993.2018.MGR prezydenta miasta z 6 marca 2018
r. wydanego za zgodą wojewody śląskiego udzieloną zarządzeniem nr 36/18 z 9 lutego 2018 r. – do sprzedaży w formie
przetargu ustnego nieograniczonego.
położenie: ul. Michała Grażyńskiego 54
oznaczenie: dz. 15/4 obręb Dolne Przedmieście 53 KW
BB1B/00087324/7 powierzchnia: 723 m2
przeznaczenie: UPn-05 – tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej zgodnie z obowiązującym planem uchwalonym uchwałą RM nr LVIII/1848/2006 z 16.05.2006 r.
cena nieruchomości: 3.474.465,00 zł, w tym budynek:
3.026.170,00 zł, grunt: 448.295,00 zł
cena obowiązuje do 4 maja 2018 r.
Działka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem
usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta
UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej
ceny, jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszej informacji. Byli właściciele lub ich
spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów
poniesionych przez gminę/skarb państwa związanych
z przygotowaniem tych nieruchomości do zbycia.

OGŁOSZENIA PREZYDENTA
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
O PRZYSTĄPIENIU
DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1405, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały Nr XXXIX/769/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.
Orchidei, w obrębie Hałcnów.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienio-

nego planu. Wnioski na piśmie należy składać w terminie do
dnia 4 maja 2018 roku.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej
uchwały Nr XXXIX/771/2018 z dnia 20 marca 2018 roku o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie
ul. Relaksowej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w terminie do
dnia 4 maja 2018 roku.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, z późniejszymi zmianami),
art. 39 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z
2017 roku, poz. 1405, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały Nr XXXIX/772/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w terminie do
dnia 4 maja 2018 roku.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, z późniejszymi zmianami),
art. 39 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z
2017 roku, poz. 1405, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały Nr XXXIX/770/2018 z dnia 20 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Józefa Braka.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w terminie do
dnia 4 maja 2018 roku

Wnioski do wymienionych planów nalezy składać na
adres:
Prezydent Miasta Bielska-Białej
43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 6
(Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego)
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
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INFORMATOR
GRUŹLICA NADAL GROŹNA?
Jak co roku z inicjatywy Światowej Organizacji
Zdrowia 24 marca, w rocznicę ogłoszenia światu przez
Roberta Kocha w 1882 r. wykrycia prątków gruźlicy, obchodzimy światowy dzień tej choroby zakaźnej.
Szacuje się, że około jedna trzecia światowej populacji jest zakażona prątkiem gruźlicy, tj. ma infekcję
czynną lub utajoną. Każdego roku odnotowuje się 8-10
mln nowych przypadków czynnej gruźlicy i około 2-3
mln zgonów z powodu tej choroby na całym świecie.
Czynnikiem etiologicznym wywołującym gruźlicę
jest laseczka beztlenowa, a przenoszenie choroby odbywa się za pośrednictwem niewielkich kropel o wielkości 1-5 um, zawierających prątki. Źródłem tych kropelek jest chory na gruźlicę, który jest nosicielem zarazka, często wydalający prątki gruźlicy z plwociną lub
w postaci niewielkich kropelek powstających podczas
codziennych czynności, takich jak rozmawianie, kaszel,
śpiew czy śmiech. Najczęściej przenoszenie choroby
odbywa się za pośrednictwem względnie bliskiego kontaktu, często między osobami spokrewnionymi lub innymi zamieszkującymi to samo gospodarstwo domowe. Choroba nie jest przenoszona przez skażone powierzchnie np. odzież, sztućce.
U większości ludzi spotkanie z prątkiem nie jest
równoznaczne z rozwinięciem się choroby. Prątki pozostają w organizmie w stanie uśpionym, pod nadzorem sił odpornościowych. Nie jest to jednak odporność
dożywotnia. Ta obrona może zostać przełamana. Przyczyną przerwania tej swoistej równowagi między prątkiem a organizmem jest osłabienie sił obronnych. Różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które powodują
załamanie sił obronnych człowieka, burzą tę równowagę i czynią organizm bardziej podatnym na rozwój choroby. Dochodzi wówczas do ożywienia uśpionych prątków, ich mnożenia w organizmie człowieka, co doprowadza do rozwoju choroby.
Należy pamiętać, że początek gruźlicy jest często
skryty, podstępny, a objawy niecharakterystyczne tj.:
– kaszel utrzymujący się co najmniej 3 tygodnie,

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr
ON.0050.3063.2018.GO z 5 kwietnia 2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące
projektów uchwał Rady Miejskiej w B-B w sprawie:
1. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej,
2. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 28 kwietnia 2018 r.

– odksztuszanie plwociny,
– brak apetytu i utrata wagi ciała,
– nocne poty, stany podgorączkowe,
– osłabienie i łatwe męczenie się,
– duszność, krwioplucie.
Jeżeli ww. objawy utrzymują się, należy zgłosić
się do lekarza rodzinnego, który skieruje na odpowiednie badania.
Najważniejsze zasady dotyczące zapobiegania
gruźlicy:
– wczesne wykrywanie i leczenie nadzorowane
chorych prątkujących,
– izolacja chorych prątkujących,
– unikanie przebywania w dużych skupiskach
ludzkich, w ciasnych pomieszczeniach,
– częste wietrzenie pomieszczeń,
– higiena kaszlu – zasłanianie dłonią ust i odwracanie głowy,
– unikanie czynników uszkadzających drogi oddechowe, np. dym tytoniowy, spaliny, opary olejów itp.,
– odpowiednia ilość snu i dobrze zbilansowana
dieta,
– regularny wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu,
– okresowe badanie Rtg klatki piersiowej.
Prawidłowe leczenie gruźlicy prowadzi do wyleczenia prawie wszystkich chorych, ale żeby było to
możliwe, konieczna jest współpraca chorego z personelem medycznym w czasie całego procesu leczenia.
Pacjenci są leczeni przez dłuższy czas, zazwyczaj co najmniej dwoma skutecznymi lekami przeciwprątkowymi, w niektórych przypadkach uzupełnione
w pierwszych dwóch miesiącach trzecim lekiem. Leki
mogą być podawane w warunkach ambulatoryjnych,
jednak ciężej chorzy wymagają hospitalizacji.
Pamiętaj! Gruźlica późno rozpoznana jest groźna
dla życia, ale wykryta odpowiednio wcześnie jest całkowicie wyleczalna.
przygotował: lek. med. Adam Pawlak
specjalista chorób płuc
Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na
kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta,
właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na
adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:
bgo@um.bielsko.pl
Formularze w wersji elektronicznej można pobrać
ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.
Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również
pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr
3, pl. Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze
w wersji papierowej. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu,
którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie
www.um.bielsko.pl
q

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30,
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498,
faks: 334971786
Informacja – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400
– pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej,
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
SUEZ Bielsko-Biała S.A:
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl
Wydział Gospodarki Miejskiej UM:
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach
MZD, tel. 334979636 w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.pl
Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt 338141818
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 338146221 lub 988
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065
POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe
tel. 999, 338123412
Pogotowie energetyczne tel. 991
Pogotowie gazowe
tel. 992, 338113853
Pogotowie ciepłownicze tel. 993, 338128323
Pogotowie wodociągowe tel. 994, 338126870
		
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR tel. 985, 338296900
DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
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ZŁOTO ZA ZIMORODKA
W dniach 23-24 marca bielscy modelarze z Domu Kultury w Wapienicy uczestniczyli w 14. Papir Show Ostrawa 2018 u naszych południowych sąsiadów. Złoty medal
zdobył Franciszek Ślusarczyk za model zimorodka, srebrne medale otrzymali Emilia Bogacz za figurkę Bolesława Chrobrego i Jonatan Czyż za obrazek przestrzenny
i modele słonia i pandy. Franciszek Ślusarczyk dodał też brązowy medal za statek Titanic.
r

RODZINY NA RAJD
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów zaprasza stałych bywalców i nowych chętnych
na wiosenny 44. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 29 kwietnia.
– Startujemy jak zawsze z pl. Ratuszowego, kierując się w stronę Czechowic-Dziedzic, gdzie na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się
półmetek z przeprowadzeniem konkurencji sprawnościowych. Drugi etap prowadzi
w stronę terenów ZIAD-u w Bielsku-Białej,
gdzie zaplanowano finał rajdu. Na uczestników będzie czekał ciepły posiłek, przeprowadzimy loterię, rozstrzygniemy regulaminowe konkurencje, wręczymy nagrody – zaprasza prezes Beskidzkiego Towarzystwa
Cyklistów Jolanta Koźmin.
Opłata startowa wynosi 15 zł, w dniu
rajdu – 25 zł, kupony na loterię – 5 zł. Zapisy
na rajd przyjmowane będą w dniach 23-28
kwietnia w godz. 9.00-16.00 w biurze BTC
w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5a
oraz w dniu rajdu w godz. 8.30-9.30 na placu
Ratuszowym w Bielsku-Białej. Zapisy przez
Internet ruszyły 1 kwietnia na stronie www.
btcbb.pl. Imprezę odnajdziemy też pod adresem www.facebook.com/RodzinneRajdyRowerowe.
kk

POLICJANCI
NA KOSZU
Na początku marca w Bielsku-Białej rozegrano Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Piłce Koszykowej
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach. Zawody odbywały się w ramach 17. Śląskiej Policyjnej
Spartakiady Sportowej.
Do udziału w turnieju zgłosiło się
10 drużyn reprezentujących jednostki policji garnizonu śląskiego. Zawody

odbywały się w hali sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Victoria
przy ul. Bratków 16. 7 marca rozegrana została faza finałowa, awansowały do niej drużyny, które wywalczyły
pierwsze oraz drugie miejsce w każdej
z grup. Najlepszą okazała się drużyna
reprezentująca Komendę Powiatową
Policji w Cieszynie – w finałowym pojedynku pokonała drużynę koszykarzy
z Bielska-Białej. Na trzecim miejscu
uplasowali się policjanci z Oddziału
Prewencji Policji w Katowicach, czwarte miejsce zajęli policjanci z Rybnika.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wy-

HALA DLA ATH
Akademia Techniczno-Humanistyczna przygotowuje się do budowy nowej hali sportowej. 6 marca 2017 r.
w ATH gościł wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Podczas spotkania z senatem akademii minister podpisał decyzję o przyznaniu środków na budowę nowego
obiektu sportowego. Na realizację projektu w formule zaprojektuj i zbuduj ministerstwo przeznaczyło ponad 7 mln
zł. Obecnie uczelnia ogłosiła przetarg
na budowę obiektu.
Nowa hala ma być elementem
funkcjonalnym całego zespołu obiektów zlokalizowanych na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy
ul. Willowej w Bielsku-Białej. Zgodnie
z projektem budowlanym na parterze
oprócz sali gimnastycznej z rozkładaną widownią znajdzie się kotłownia oraz

brany został st. post. Wojciech Smoleń
z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
W uroczystym zakończeniu mistrzostw uczestniczył prezydent-Białej
Jacek Krywult, wspólnie z reprezentującymi komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach zastępcą komendanta miejskiego policji w Bielsku-Białej
mł. insp. Grzegorzem Jakubcem oraz
zastępcą naczelnika Wydziału Doboru
i Szkolenia KWP w Katowicach nadkom. Pawłem Komendą – wręczyli zawodnikom puchary i dyplomy.
opr. JacK

zaplecze szatniowo-sanitarne. Na piętrze powstanie m.in.
kort do squasha.
Baza sportowa, która ma zostać oddana do użytku
w trzecim kwartale 2019 r.; będzie kosztować ok. 7,3 mln zł.
Pomoc finansową obiecało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Jak zapewniają władze ATH, nowy obiekt będzie
udostępniany również mieszkańcom Bielska-Białej.opr. JacK
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Psio Crew gra z The ThreeX, fot. A. Pytlik

FESTIWAL CROSSOVER TRZYMA POZIOM
Młody Festiwal Muzyki Crossover utrwala swoją
pozycję na kulturalnej mapie Bielska-Białej. W dniach
22-24 marca odbywał się już po raz trzeci, dając bielskim miłośnikom muzyki okazję do posłuchania ciekawych zespołów odważnie i nowocześnie przekraczających granice różnych gatunków muzycznych, a przede
wszystkim prezentujących znakomity warsztat. O poziom artystyczny słuchacze mogą być spokojni, gdyż
organizatorzy – zespół The ThreeX – potrafią wybrać
wykonawców z najwyższej półki, sami taki wysoki poziom prezentując.
Na początek w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej wystąpił z interesującą propozycją Bielski Kwartet Puzonowy. Szkoła ta słynie ze znakomitej, szeroko znanej
klasy puzonu pod wodzą prof. Zdzisława Stolarczyka.
W kwartecie wystąpili jego wychowankowie z synem
Tomaszem Stolarczykiem, który opracował aranżacje
utworów prezentujących szeroko możliwości puzonu –
od pięknego, altówkowego brzmienia po ostre, amerykańskie, a to wszystko na najwyższym poziomie wykonawczym.
Drugiego dnia festiwalowa publiczność zaproszona została do atrium zamku Sułkowskich, gdzie – przełamując trudną akustykę tego pomieszczenia – wystąpił duet La Vida Loca, który tworzą Matei Ioachimescu
(flet) i Alfredo Ovalles (fortepian). Zaproponowali słuchaczom ciekawe aranżacje utworów rodem z Ameryki
Południowej, przeplatając muzykę dowcipnymi komentarzami. Klasyczne brzmienie fortepianu i fletu uzupełniało awangardowe podejście do techniki gry na tych
instrumentach. Publiczność prosiła o dwa bisy. Drugi
koncert tego dnia odbył się w Metrum Jazz Club, gdzie
wystąpił amerykański artysta Blu Mantic i polski zespół
Haarpagans. Hip-hopowy wokalista oczarował publiczność, a połączenie jazzu i hip-hopu zostało przyjęte entuzjastycznie.

W trzecim dniu festiwalu wystąpił radio.string.quartet. Ten nieklasyczny kwartet smyczkowy z Wiednia
zaprezentował swoje własne kompozycje, sięgając do
muzyki klasycznej, popularnej i jazzu. Elektroniczne
brzmienie skrzypiec, altówki i wiolonczeli tworzyło urokliwy, momentami kosmiczny klimat, a słuchaczy zachwycało mistrzowskie łączenie dźwięków świadczące
o ogromnej wyobraźni muzyków. Koncert zakończyły
owacje na stojąco, a publiczność opuszczała Bielskie
Centrum Kultury zachwycona i pod dużym wrażeniem.
Na zakończenie festiwalu w Metrum Jazz Club
wystąpił dobrze znany bielskiej publiczności zespół
Psio Crew. Artyści zestawiają góralskie śpiewanie
z elektronicznym brzmieniem instrumentów, nawiązując świetny kontakt z publicznością. Sympatycznym,
wcześniej niezapowiadanym akcentem było pojawienie
się na scenie zespołu The ThreeX, który dołączył do
grupy Psio Crew, aby wspólnie wykonać jeden utwór.
Festiwal wspomogło miasto Bielsko-Biała, organizatorom imprezy udało się też pozyskać licznych, kochających muzykę sponsorów. Pomocy udzieliła też
macierzysta szkoła muzyków grupy The ThreeX – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. Bez tego szerokiego wsparcia festiwal nie mógłby się odbyć.
kk

radio.string.quartet, fot. Lucjusz Cykarski

13 kwietnia
DK im. W. Kubisz, godz. 18.00 – Akademia rodziców
Sowa Studio, godz. 18.00 – Krąg kobiet
RudeBoy, godz. 19.00 – Abused & Neglected, Death
on Arrivalł
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Krzysztof Ścierański solo
14 kwietnia
DK im. W. Kubisz, godz. 9.00 – 12. Konkurs Piosenki
Żeglarskiej i Szantowej KEN 2018
Złaz Bielsko-Biała bliżej nas – godz. 10.00 – wycieczki, godz. 12.00 – zwiedzanie sali sesyjnej Ratusza i
wykład
Wzgórze, godz. 16.00 – Barbara Giżycka: Pejzaż
DK Włókniarzy, godz. 16.00 – Belcanto: Caro mio
ben…
Best, godz. 17.00 – Paryżu kocham cię… – koncert
piosenki francuskiej w wyk. Yana Zbiegiela
DK w Kamienicy, godz. 16.30 – Koncert wiosenny
Kino Studio, godz. 19.30 – 8. Bielski Festiwal Filmowy
Aquarium, godz. 19.00 – II Festiwal Krypty Absurdu
Klub Opium, godz. 23.00 – Northface Sessions
15 kwietnia
Zamek Sułkowskich, godz. 11.00 – Krakowski Salon
Poezji: Jerzy Trela
Klub Miasto, godz. 18.00 – Teatr 74 w Mieście: Niebezpieczne związki. Schodzenie
RudeBoy, godz. 19.00 – Believe
Klub Opium, godz. 19.00 – Young&Naïve
16 kwietnia
Klub Nauczyciela, godz. 17.00 – Juliusz Wątroba:
Rozkwitaj w zachwytach
Aquarium, godz. 17.00 – warsztaty Las w słoiku
Grawitacja, godz. 20.00 – Łukasz Mrozek: Na festiwalu w Korei Północnej
Helios – Kino konesera: Ostatni w Aleppo
17 kwietnia
Galeria Akademicka ATH, godz. 17.00 – Adam Romaniuk: Tańczący z wilkami
Dział Zbiorów Specjalnych KB, godz. 17.00 – Michał
Rosner: Machiny
BWA, godz. 12.00 – Euroshorts – pokaz dla dzieci;
godz. 18.00 – Euroshorts
RudeBoy, godz. 19.00 – Ne Obliviscaris, Allegaeon,
Virvum
Galeria Środowisk Twórczych, godz. 19.00 – Księga
nad księgami
Klub Miasto, godz. 19.00 – Kino w Mieście: Amelia
Grawitacja, godz. 20.00 – Mateusz Waligóra: Komu
w drogę, temu TREK
18 kwietnia
Bielska Szkoła Przemysłowa, godz. 17.00 – TMZBB:
Tadeusz Mikulski. Rota i jej autorka Maria Konopnicka

