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Pacjenci Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
w Bielsku-Białej mogą korzystać z akceleratora najnowszej 
generacji VitalBeam, który umożliwia użycie nowoczesnych technik 
napromieniania. Akcelerator za 10 mln zł  oddano do użytku  
10 sierpnia.

Umieszczenie urządzenia w bielskim szpitalu było możliwe dzięki środkom 
przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia i Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Akce-
lerator znacznie ułatwia leczenie tym pacjentom, którzy ze względu na skompli-
kowane nowotwory dotąd musieli jeździć na radioterapię do Katowic czy Gliwic.

Uroczyste oddanie do użytku nowego sprzętu odbyło się 10 sierpnia,  
z udziałem biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego Ro-
mana Pindla i biskupa seniora diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego Pawła Anweilera oraz przedstawicieli samorządów z całego regionu.

 

AKCELERATOR  
DO LECZENIA NOWOTWORÓW

ciąg dalszy na str. 3

8 sierpnia w Bielsku-Białej 
królowało kolarstwo. Były 
wielkie emocje, tłumy widzów, 
zmagania najlepszych na 
świecie zawodników i małych 
kolarzy. 5. etap 75. Tour 
de Pologne, którego meta 
stanęła pod Szyndzielnią, 
wygrał Michał Kwiatkowski. 
Telewizyjną transmisję finiszu 
obejrzało ponad milion 
widzów.

Wielkie przygotowania do tej im-
prezy w Bielsku-Białej trwały tak na-
prawdę od roku. Narady, spotkania  
i ustalanie szczegółów były mozolne, 
ale teraz, po fakcie, wszyscy mówią, 
że się opłaciło.

Prezydent Bielska-Białej Jacek 
Krywult dziękował ma mecie Cze-
sławowi Langowi oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tej wielkiej sportowej imprezy 
w tak znakomity sposób promującej 
nasze miasto. Wystarczy tylko wspo-
mnieć, że infrastrukturę przywio-

NAJLEPSI KOLARZE POD SZYNDZIELNIĄ

zło 20 tirów, a ponad 250 osób zabezpieczało  
w mieście trasę wyścigu. Byli to przedstawicie-
le policji, straży miejskiej, straży pożarnej, stra-
ży granicznej i Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa 
do Bielska-Białej ściągnięto kryminalnych i an-
tyterrorystów. 

 – W tym roku było super. Te pętle pod Dę-

bowcem to fajna sprawa. W zeszłym roku pe-
leton widziałem tylko przez chwilę, a teraz mo-
głem podziwiać ich długo. Warto było stać tam 
kilka godzin – mówił Jan z Bielska-Białej. 

O tym, że było warto poświęcić czas dla 
kibicowania kolarzom, zadecydowali przede 
wszystkim faworyci. W każdym wyścigu wygra-
li liderzy. ciąg dalszy na str. 3 i 15

Michał Kwiatkowski na mecie 
5. etapu TdP

WYRÓŻNIENIE  
W EKOJANOSIKU
– str. 4-5

REMONTY  
NA BIELSKICH 
ULICACH – CIĄG 
DALSZY

– str. 6

DNI OTWARTYCH 
PRACOWNI
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– str. 16



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 17/407  17.08.2018

DUPA SA£ATA

KRONIKA

Ukazało się trzecie wydanie gry 12 przygód w Bielsku-Białej, które 
zaprasza dzieci z rodzinami na pełen atrakcji spacer po mieście. Dzieci 
wyposażone w broszurę i ołówek rozpoczynają wędrówkę przed bielskim 
Ratuszem, rozwiązując zagadki z broszury, takie jak krzyżówka czy rebus. 
Każda z 12 przygód pokazuje młodemu poszukiwaczowi ciekawe miejsca 
lub zabytki w Bielsku-Białej. Broszura – przygotowana z inicjatywy Lokal-
nej Organizacji Turystycznej Beskidy – jest kreatywnym sposobem zachę-
cania dzieci do poznawania oferty kulturalnej miasta, np Galerii Bielskiej 
BWA czy Studia Filmów Rysunkowych, w którym powstały takie bajki, jak 
Reksio czy Bolek i Lolek. Figurki tych bohaterów można spotkać w czasie 
wędrówki po mieście. Dzieci mogą też zasmakować historii, zwjedzając 
zamek Sułkowskich lub obejrzeć jedyny w Europie środkowej pomnik Mar-
cina Lutra.                                                                                                   mb

12 PRZYGÓD W BIELSKU-BIAŁEJ

Fundacja Ekologiczna Arka wystartowała z nową akcją – Dajemy 
rzeczom drugie życie. Zbiera niepotrzebne rzeczy, by potem organizo-
wać ich kiermasze, a pozyskane środki przeznaczać dla dzieci z domów 
dziecka, świetlic środowiskowych, szkół – na różnorodne zajęcia eduka-
cyjne. Partnerem akcji jest Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. 
Zbiórka rozpoczęła się 2 sierpnia na terenie Punktu Selektywnej Zbiorki 
Odpadów przy ul. Leszczyńskiej, a kiermasz rzeczy, które uda się zebrać, 
odbywał się będzie też na terenie PSZOK w każdą sobotę. Pierwszy za-
planowano na 8 września. Wszyscy zainteresowani mogą przywozić rze-
czy na akcję w godzinach pracy PSZOK. Rzeczy te będą gromadzone  
w Zielonym Kontenerze. Można przywozić naczynia, zabawki, różne do-
mowe sprzęty, zastawę, wazony i bibeloty, sprzęty sportowe, mebelki dzie-
cięce, pościel, obrusy, świeczniki, zegary, biżuterię itp. Oczywiście muszą 
być one w dobrym stanie.                                                                 oprac. kk

AKCJA ARKI:  
DAJ RZECZOM DRUGIE ŻYCIE

Tomasz Haratyk i Konrad Bukowiecki
fot. PZLA/Marek Biczyk

KS Sprint z Bielska-Białej ma powody do dumy. Jego zawodnik, zna-
komity kulomiot Michał Haratyk zdobył złoty medal lekkoatletycznych mi-
strzostw Europy w Berlinie. W drugiej serii uzyskał odległość 21,72 m i był 
to najlepszy wynik tych zmagań. Mistrzostwo Europy to największy sukces 
w karierze 26-letniego kulomiota pochodzącego z Kiczyc w gminie Sko-
czów, od tego roku ponownie reprezentującego barwy Klubu Sportowego 
Sprint Bielsko-Biała. Srebrny medal mistrzostw Europy wywalczył również 
nasz rodak, Konrad Bukowiecki z wynikiem 21,66 m, a trzecie miejsce za-
jął Niemiec Dawid Strol (21,47 m).

W 2016 r. w Amsterdamie Haratyk zdobył srebrny medal ME. W tym 
roku podopieczny trenera Piotra Galona wywalczył I miejsce Halowych Mi-
strzostw Polski w Toruniu, a 13 czerwca pobił swój życiowy rekord i usta- 
nowił rekord Polski w pchnięciu kulą wynikiem 22,08 m. W lipcu wygrał  
w Lekkoatletycznym Pucharze Świata w Londynie. W Halowych Mistrzo-
stwach Lekkoatletycznych Świata w Birmingham nie doszedł do finału. 
Natomiast w Europie jest teraz najlepszy.                                                   kk

ZŁOTY HARATYK

WARSZTATY  
LONGBOARDOWE

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji zaprasza na bezpłatne warsz-
taty jazdy na longboardzie. Termin: 20-
24 sierpnia w godz. 9.00-11.00, miej-
sce: hala widowiskowo-sportowa przy 
ul. Karbowej 26. Zapisy: tel. 338110155, 
e-mail: doi@bbosir.bielsko.pl. Szczegó-
ły: www.bbosir.bielsko.pl. Liczba miejsc 
ograniczona, organizatorzy zapewniają  
longboardy oraz sprzęt ochronny.        q

PIKNIK MOJA SIŁA  
TO RODZINA

Wydział Polityki Społecznej Urzę-
du Miejskiego i Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej organizują w dniach 24 
i 25 sierpnia w godzinach od 10.00 do 
15.00 piknik dla dzieci wraz z rodzica-
mi/opiekunami i młodzieży pn. Moja si-
ła to rodzina, który odbędzie się w par-
ku Słowackiego. W programie znajdą się 
liczne atrakcje prowadzone przez profe-
sjonalnych animatorów, a wśród nich: 
warsztaty teatralne, decupage, kreatyw-
ne zabawki z recyklingu, zwierzęta z for-
my ceramicznej, wyroby z drewna, ła-
pacze słońca, ramki na zdjęcia, makra-
ma, ozdabiane toreb, tiulowe pompony; 
będzie też malowanie twarzy, nauka 
techniki puszczania baniek mydlanych 
oraz różnorodne zabawy animacyjne. 
Na uczestników pikniku czekać będą – 
dmuchana zjeżdżalnia, ścianka wspi-
naczkowa, fotobudka, pokaz udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, sto-
isko profilaktyczne prowadzone przez 
Komendę Miejską Policji, tor przeszkód 
z elementami sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego przygotowany przez Państwową 
Straż Pożarną oraz warsztaty Łączność 
ze światem prowadzone przez Beskidzki 
Radioklub PS9KAT Łączność.

Udział w pikniku jest bezpłatny,  
a każdy z uczestników będzie mógł za-
trzymać na własność stworzoną przez 
siebie pracę.

Impreza jest kontynuacją corocz-
nie odbywającego się pod koniec waka-
cji festynu profilaktycznego. Celem tego-
rocznego pikniku jest promowanie wśród 
dzieci i młodzieży oraz rodzin naszego 
miasta zdrowego stylu życia, wskaza-
nie rodzinom alternatywnych sposobów 
spędzania wolnego czasu oraz wzmac-
nianie więzi rodzinnych.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 
334971715/493.                                    q

Rynek wypełniony po brzegi publicznością entuzjastycznie reagu-
jącą na utwory wykonywane przez Bielską Orkiestrę Dętą z Bielskiego 
Centrum Kultury – tak zapamiętany zostanie 1,5-godzinny koncert z cyklu 
Lato z kulturą 2018, który odbył się 12 sierpnia. Zaprezentował się pełny 
40-osobowy skład orkiestry – formacji wojskowej – pod dyrekcją Jarosła-
wa Grzybowskiego oraz 6 solistów. Wykonali pieśni i marsze wojskowe, 
partyzanckie oraz patriotyczne, które świetnie zabrzmiały w nowych aran-
żacjach, przygotowanych specjalnie dla płyty Polskie pieśni patriotyczne 
wydanej przez BCK. Po koncercie sprzedano 50 egzemplarzy tej płyty.

– To był jeden z najlepszych koncertów orkiestry, bardzo gorąco 
przyjęty. Na koniec publiczność wstała z miejsc, śpiewając wraz z artysta-
mi Marsz, marsz Polonia – opowiada kierownik BOD Zygmunt Czernek. 
– Podczas koncertu zadebiutował syn Jarosława Grzybowskiego, Patryk, 
który wykonał pieśń Orlątko – o młodych obrońcach Lwowa – dodał.  wag

KONCERT PIEŚNI  
PATRIOTYCZNYCH

fot. Lucjusz Cykarski
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AKCELERATOR DO LECZENIA NOWOTWORÓW – 
dokończenie ze str. 1

– W imieniu prezydenta Bielska-Białej Jacka Kry-
wulta i przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława 
Klimaszewskiego oraz swoim własnym pragnę wyrazić 
ogromne zadowolenie, że ten najnowocześniejszy ak-
celerator stanął w bielskim szpitalu, tym samym Biel-
sko-Biała dołączyło do najlepszych ośrodków onkolo-
gicznych – powiedział zastępca prezydenta Waldemar 
Jędrusiński. – Mieszkańcy Bielska-Białej (poprzez sa-
morząd miasta – przyp red.) przeznaczyli 4 mln zł na 
posadowienie tego wysokoenergetycznego akcelerato-
ra. Zasięg działania tego ośrodka leczenia onkologicz-
nego to obszar diecezji bielsko-żywieckiej i dodatkowo 
jeszcze powiatu pszczyńskiego – dodał. 

– Rok temu Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs 
na wymianę przyspieszaczy, złożyliśmy ofertę, która zo-
stała przyjęta, odbył się centralny przetarg na urządze-
nia. Okazało się, że naszego nowego akceleratora nie 
da się wprowadzić do istniejącego w szpitalu bunkra.  
Z pomocą przyszło nam miasto, które przekazało po-
ważne fundusze na dostosowanie pomieszczeń do no-
wego urządzenia oraz zapewniło 15 proc. wkładu wła-
snego do zakupu samego akceleratora, ratując całe 
przedsięwzięcie – informował dyrektor Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-
-Białej Lech Wędrychowicz.

Po nim głos zabrał dyrektor Centrum Onkologii – 
Instytutu, Oddziału w Gliwicach prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Składowski. – Znajdujemy się w siedzibie 
Beskidzkiego Centrum Onkologii stanowiącego ważny 
punkt na mapie ośrodków województwa śląskiego, któ-
re diagnozują i leczą pacjentów onkologicznych. Radio-
terapia pełni w tym leczeniu rolę szczególną. Oddawa-

ny w ręce lekarzy dla dobra pacjentów akcelerator jest 
nową generacją tego typu urządzeń. Okazuje się, że 
województwo śląskie posiada najlepszą sieć ośrodków 
(sześć) leczenia onkologicznego w kraju; ma najlepsze 
wyposażenie oraz najliczniejszą i najmądrzejszą ka-
drę. Te ośrodki kooperują ze sobą, współpracują, a nie 
walczą między sobą. To zasługa tradycji tego regionu, 
że tu zawsze liczyła się dobra praca, a nie rywaliza-
cja. Ważna jest także ojcowska rola Centrum Onkologii  
w Gliwicach, które wykształciło rzeszę lekarzy pracują-
cych obecnie w tych ośrodkach – mówił prof. Krzysztof 
Składowski. – Ogromnie nam zależy, żeby leczenie on-
kologiczne było skuteczne i jeszcze bardziej skuteczne, 
dzięki tak nowoczesnej aparaturze, jak ta przekazywa-
na dzisiaj do użytku – dodał profesor.

Szef gliwickiego Centrum Onkologii tłumaczył, że 
radioterapia ma obecnie wiele wspólnego z chirurgią, 
tylko zamiast skalpela używa się promieniowania ra-
diologicznego. Żeby było ono precyzyjne i dzięki temu 
skuteczne, a nie niszczące tkanek poza guzem, przed 
naświetlaniem tworzy się bardzo dokładny geometrycz-
ny model miejsca, które ma być poddane radioterapii.

W bliskim sąsiedztwie guza często znajdują się 
bowiem tkanki zdrowe, których uszkodzenie może zna-
cząco pogorszyć komfort życia pacjenta. Bardzo waż-
ne jest ich zachowanie oraz ochrona narządów kry-
tycznych, takich jak m.in. rdzeń kręgowy, oczy, so-
czewki, płuca, nerki czy pęcherz. W przypadku ak-
celeratorów, którymi dotąd dysponowało Beskidz-
kie Centrum Onkologii – Szpital Miejski, czasem by-
ło to dość trudne zadanie, bowiem miały one ograni-
czone pole radiacji. Pacjentów, którzy mieli nowotwo-
ry o nieregularnych kształtach lub umiejscowione w 
trudno dostępnym miejscu, albo w bezpośrednim są-

siedztwie narządów krytycznych; trzeba było odsy-
łać do innych ośrodków, najczęściej do Katowic. By-
ło to sporym utrudnieniem zarówno dla chorych, jak  
i ich bliskich, którzy musieli im towarzyszyć. Tym bar-
dziej, że tego rodzaju terapia wymaga większej liczby 
odbywających się cyklicznie zabiegów. Osłabieni cho-
robą ludzie musieli wielokrotnie pokonywać sporo kilo-
metrów, angażując przy tym rodzinę lub inne osoby to-
warzyszące. Teraz już będzie im o wiele łatwiej, ponie-
waż i szpital  w Bielsku-Białej dysponuje urządzeniem 
umożliwiającym zastosowanie nowoczesnych metod 
napromieniania pacjenta.

Wielolistkowa głowica nowego akceleratora po-
zwala na uzyskanie dowolnego kształtu pola promie-
niowania i bardzo dokładne dopasowanie go do kształ-
tu guza – a to umożliwia modulowanie intensywności 
wiązki przy jednoczesnym obrocie ramienia wokół cia-
ła pacjenta. Dzięki temu będzie można zastosować 
większą niż dotąd dawkę promieniowania w okolicy no-
wotworu i w rezultacie szybciej i skuteczniej walczyć  
z chorobą bez narażania innych organów.    

oprac. wag

NAJLEPSI KOLARZE POD SZYNDZIELNIĄ – 
dokończenie ze str. 1

W głównym wyścigu pierwszy na mecie 
ustawionej w al. Armii Krajowej zameldował się 
polski kolarz grupy Sky – Michał Kwiatkowski. 
Nie miał łatwego zadania, bowiem rywalizację 
rozstrzygnęły ułamki sekund tuż przed metą,  
a i na trasie dużo się działo. 

5. etap Tour de Pologne rozpoczął się 
przy Kopalni Soli w Wieliczce. Pofałdowana 
trasa wiodąca spod Krakowa do Bielska-Białej 
sprzyjała ucieczkom, tym razem siedmiooso-
bowa grupka oderwała się w okolicach 20. ki-
lometra. Jednak peleton kontrolował sytuację  
i w końcu ją wchłonął. 

Wszystkie Górskie Premie Tauron padły 
łupem lidera tej klasyfikacji – Słoweńca Jana 
Tratnika z grupy CCC–Sprandi–Polkowice., któ-
ry wygrał premie górskie w Hucisku, Rychwał-
dzie i na Przełęczy Przegibek. Słoweniec trium-
fował także na jednej Lotnej Premii Lotto w Biel-
sku-Białej, wcześniejsza Lotna Premia w Mię-
dzybrodziu Bialskim padła łupem lidera tej kla-
syfikacji, Belga Jenthe Biermansa z grupy Ka-
tusha-Alpecin. Na ul. Górskiej w Bielsku-Białej 
przygotowano specjalna lotną premię z okazji 
100-lecia działalności Polskiego Czerwonego 
Kryża. Na trasie Tour de Pologne w Bielsku-

-Białej mocniej zaatakował Kamil Zieliński i za-
inicjował kolejną ucieczkę, jego śladem podąży-
ło dwóch kolarzy – Francuz Mathias Le Turnier 
z grupy Cofidis, Solutions Crédits oraz Jan Trat-
nik. Ta trójka uzyskała około 25 sekund przewa-
gi nad peletonem, ale na 15 kilometrów przed 
metą peleton dogonił uciekinierów. Na ostatniej 
prostej Michał Kwiatkowski wyprzedził Dylana 
Teunsa z BMC Racing i Enrico Battaglina z Lot-
toNL-Jumbo i wygrał 5. etap Tour de Pologne. 
Radości kibiców nie było końca. 

Rozegrano także wyścigi dziecięce. W Kin- 
der+Sport Mini Tour de Pologne zwyciężyli fa-
woryci – Malwina Mul z KLKS Azalia Brzóz-
ka Królewska oraz Hubert Grygowski z LKKS 
Chrabąszcze Nowogard. 

Kolarskiemu świętu w Bielsku-Białej towa-
rzyszyło miasteczko wyścigu urządzone na te-
renie ZIAD, które tętniło życiem już od godzin 
przedpołudniowych. Partnerzy wyścigu przy-
gotowali swoje stoiska i atrakcje, były zabawy, 
akcje profilaktyczne, ustawiono foodtracki oraz 
dmuchane konstrukcje dla dzieci. 

W wielogodzinnej transmisji w TVP Sport 
oraz TVP, oprócz relacji czysto sportowych po-
jawiły się akcenty dotyczące historii oraz walo-
rów turystycznych naszego miasta. 

Jacek Kachel 

To był 75. Tour de Pologne rozegrany w 100. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. W tym roku mija 90 lat od 
przeprowadzenia pierwszego wyścigu kolarskiego Dookoła Pol-
ski w 1928 r. oraz przypada jubileusz 25-lecia organizacji Tour 
de Pologne przez znakomitego kolarza, wicemistrza olimpijskie-
go z Moskwy Czesława Langa.
W Bielsku-Białej po raz ósmy przygotowano metę Tour de Polo-
gne, a wcześniej Wyścigu Dookoła Polski.

Fotoreportaż z imprezy na str. 15

Czesław Lang i prezydent Jacek Krywult, z tyłu przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 17/407  17.08.20184
MIASTO

Bielski Szpital Wojewódzki pozy-
skał dofinansowanie unijne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 na realizację dwóch projek-
tów – pierwszy to Zdrowy Śląsk! Zwięk-
szenie dostępności i jakości świadczeń 
medycznych w Szpitalu Wojewódzkim 
w Bielsku-Białej poprzez doposażenie  
i wymianę sprzętu medycznego. Pozwo-
li on na zakup sprzętu i aparatury me-
dycznej o wartości ponad 15,5 mln zł. Ze 
środków Unii Europejskiej pochodzić bę-
dzie ponad 13,2 mln zł, a pozostałą kwo-
tę szpital planuje pozyskać z budżetu 
wojewódzkiego. 

Nowy sprzęt otrzymają oddziały: 
Patologii Noworodka i Niemowląt (kolum-
ny anestezjologiczne konieczne w związ- 
ku z trwającą przebudową oddziału, no-
woczesny system kardiomonitorów, in-
kubatory, respiratory, pompy infuzyjne 
– za kwotę 4.825 tys. zł); Ginekologicz-
no-Położniczy (aparaty USG wysokiej 
klasy, zestaw laparoskopowy do opera-
cji ginekologicznych, łóżka porodowe, 
aparaty KTG); Ortopedyczno-Urazowy 
(łóżka ortopedyczne, aparat do znieczu-
lania, narzędzia operacyjne); Kardiolo-
giczny (echo serca, nowoczesny zestaw 
kardiomonitorów wraz z centralą, apa-
raty EKG, defibrylatory) oraz Urologicz-
ny i Onkologii Urologicznej, który otrzy-
ma zestaw do diagnostyki i leczenia po-
wierzchownych nowotworów pęcherza 

moczowego i zestaw do biopsji fuzyj-
nej prostaty. Takim zestawem dysponu-
je teraz tylko kilka ośrodków w Polsce, 
w większości prywatnych. Szpital cieszy 
się zwłaszcza z możliwości wymiany re-
zonansu magnetycznego. Ten pracujący 
obecnie – jedyny w regionie z kontrak-
tem Narodowego Funduszu Zdrowia na 
badania laboratoryjne – jest eksploato-
wany od ponad dziesięciu lat. Rocznie 
wykonuje ponad 7,2 tys. badań. Nowy 
rezonans to koszt 5,6 mln zł. 

Drugi projekt inwestycyjny, któ-
ry uzyskał dofinansowanie ze środków 
UE, pozwoli poprawić warunki pracy 
personelu szpitala. Przewiduje zakup 
odpowiedniego sprzętu i wyposażenia 
wpływającego na komfort pracy. Będą 
to m.in. monitory komputerowe o dużej 
przekątnej, fotele biurowe, wyposaże-
nie stanowisk pracy poprawiających er-
gonomię, wózki do sprzątania, do prze-
wozu prania, itp. Ten projekt opiewa na 
kwotę ponad 1,2 mln zł, z czego 1.020 
tys. zł będzie pochodzić ze środków UE.

 – Aktualnie prowadzonych jest kil-
ka istotnych inwestycji, obejmujących 
modernizację i rozbudowę infrastruktu-
ry technicznej oraz wymianę i doposa-
żenie sprzętowe. Celem tych działań 
jest przede wszystkim wprowadzenie 
nowoczesnych rozwiązań technologicz-
nych poprawiających jakość udzielania 
świadczeń medycznych. Na sfinanso-
wanie kosztownych inwestycji szpital ak-

27 lipca w gmachu Sejmu RP rozdane zostały 
Krajowe Nagrody Ekologiczne Ekojanosik – 
Zielona Wstęga Polski. W imieniu prezydenta 
Bielska-Białej Jacka Krywulta dyplom 
potwierdzający wyróżnienie dla naszego 
miasta odebrał zastępca prezydenta 
Przemysław Kamiński. 

Nagroda Ekojanosik – Zielona Wstęga Polski ho-
noruje samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze, 
placówki oświatowe oraz osoby fizyczne – za działa-
nia mające istotny wpływ na poprawę stanu środowi-
ska naturalnego w różnych regionach oraz podnosze-
nie świadomości ekologicznej Polaków. Oceniane są 
zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzię-

UNIJNE MILIONY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
W najbliższym czasie Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzyma nowy sprzęt i aparaturę medyczną. 19 lipca dyrektor szpitala Ryszard 
Batycki podpisał umowę na dofinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych, których realizacja rozpoczyna się w sierpniu. Jednocześnie 
szpital przebudowuje i wyposaża dwa oddziały – oddział ratunkowy i patologii noworodka.  

tywnie pozyskuje środki zewnętrzne – 
mówi dyrektor administracyjno-technicz-
ny Łukasz Matlakiewicz. 

Trwa przebudowa Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego. Inwestycja o war-
tości 4.400 tys. zł jest również dofinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko i z budżetu województwa 
śląskiego. Ze środków pochodzących  
z tego samego programu realizowany 
jest także projekt dotyczący doposaże-
nia sprzętowego Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Za kwotę ponad 2.590 
tys. zł zostanie zakupiony sprzęt i apara-
tura medyczna ratująca życie.

Biegną również prace budowlane 
związane z przebudową oddziału Pa-
tologii Noworodka i Niemowląt. Oddział 
jest powiększany poprzez nadbudowę 
dodatkowych pomieszczeń. Koszt tego 

zadania wyniesie ponad 3.200 tys. zł, 
a dofinansowanie pochodzi z budżetu 
województwa śląskiego. Przebudowa-
ny oddział będzie jednym z najbardziej 
nowoczesnych i najlepiej wyposażonych 
oddziałów patologii noworodka w Pol-
sce. Wyposażony zostanie w najnowo-
cześniejszy system monitorujący para-
metry najmłodszych pacjentów oraz za-
awansowane technologicznie respirato-
ry, inkubatory i inny sprzęt, niezbędny do 
leczenia noworodków ze skrajnie niską 
masą ciała. W 2017 r. z dotacji Minister-
stwa Zdrowia doposażono oddział w no-
woczesną aparaturę medyczną o warto-
ści ponad 2.700  tys. zł. Oddział ten jest 
jedynym oddziałem patologii noworodka 
w III stopniu referencyjności w regionie 
Podbeskidzia. Warto też podkreślić, że 
w Szpitalu Wojewódzkim rodzi się coraz 
więcej dzieci.                               oprac. kk

WYRÓŻNIENIE W EKOJANOSIKU
cia sfinansowane ze środków wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które miały 
szczególny wpływ na regiony lub całe województwa.

Ekojanosik – Zielona Wstęga Polski jest przyzna-
wana przez Narodową Radę Ekologiczną w różnych 
kategoriach, w kategorii samorząd w pięciu podkatego-
riach, w zależności od wielkości gminy – gmina wiej-
ska, gmina wiejsko-miejska, gmina miejska, aglomera-
cja, powiat. Bielsko-Biała zostało wyróżnione w podka-
tegorii aglomeracja. Kategoria druga dotyczy przedsię-
biorstw – firm transportowo-komunikacyjnych, obiek-
tów turystycznych, hotelowych, użyteczności publicz-
nej, firm usługowych, wytwórczych i deweloperskich, 
producentów ciepła.

Wniosek o przyznanie nagrody w poszczególnych 
kategoriach może złożyć Wojewódzki Inspektor Ochro-
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GOŚCIE Z UKRAINY
W Urzędzie Miejskim 25 lipca gościła 

grupa samorządowców z Ukrainy. Spotka-
nie było jednym z elementów wizyty studyj-
nej organizowanej w ramach projektu De-
centralization Offering Better Results and 
Efficiency (DOBRE), który jest realizowany 
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej. Projekt jest odpowiedzią na najistot-
niejsze wyzwania, jakie stoją przed Ukrainą  
w związku z decentralizacją władzy publicz-
nej i reformą samorządu terytorialnego. Wi-
zyta gości z Ukrainy w Polsce miała na celu 
wsparcie ukraińskich jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie przygotowywania 
strategicznych planów rozwoju.

Podczas spotkania, w którym wziął 
udział z-ca prezydenta Bielska-Białej Prze-
mysław Kamiński, goście zapoznali się ze 
sposobami opracowywania dokumentów 
strategicznych dotyczących środowiska lo-
kalnego, z metodami tworzenia planów za-
gospodarowania przestrzennego, które 
przybliżyli pracownicy Biura Rozwoju Mia-
sta. Zaprezentowano im planowanie prze-
strzenne w praktyce, m.in. Park Przemysło-
wo-Technologiczny, aleję gen. Władysława 
Andersa – zielony tunel, Halę Widowisko-
wo-Sportową oraz zagospodarowanie sto-
ku Dębowca. Dr Ewa Janoszek omówiła 
współczesne koncepcje zagospodarowania 
miasta oraz to, w jaki sposób rozwijało się 
ono przez wieki.                                         JacK 

PORTAL SŁONECZNY PRZY GEMINI
Słoneczny portal zasilany energią słoneczną, który świeci, gdy 

się przez niego przejdzie, stanął 28 lipca przy wejściu do Centrum 
Handlowego Gemini Park od ul. Bora-Komorowskiego. To prototyp 
obiektu małej architektury miejskiej wyposażony w ogniwa fotowol-
taiczne. Forma nawiązuje do archetypu bramy i amfiteatralnych sie-
dzisk. Jest artystycznym przekazem przypominającym o więzach łą-
czących ludzi, słońce i ziemię.  Służy budowaniu świadomości o indy-
widualnej odpowiedzialności za stan środowiska w tym o znaczeniu 
energii odnawialnych. 

Badania wskazują, że w ciągu jednej godziny Słońce dostarcza 
Ziemi więcej energii niż zużywa się na niej w ciągu całego roku. To 
dlatego wykorzystanie promieni słonecznych do wytwarzania energii 
elektrycznej uważa się za technologię przyszłości. Za pomocą źró-
deł energii odnawialnej możemy generować czystą energię. Portal po-
wstał dzięki współpracy różnych ludzi mających wspólny cel – zwró-
cenie uwagi na poszanowanie środowiska naturalnego. Towarzyszy 
mu akcja internetowa pod hasłem #wybieramslonce. Na uruchomie-
nie portalu zaprosili Gemini Park wspólnie z Akademią Techniczno-
-Humanistyczną oraz Fundacją Ludzie-Innowacje-Design. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska 
– oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.   r

ny Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska lub Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej; a w kategorii samo-
rząd może to zrobić Związek Miast Polskich, Związek 
Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, przy 
czym rada ekologiczna nie zna autorów wniosków.

Przy ocenie wszystkich przedsięwzięć zgłoszo-
nych do Krajowej Nagrody Ekologicznej Ekojanosik – 
Zielona Wstęga Polski brane są pod uwagę takie kry-
teria, jak uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz 
efektywność ekonomiczna, wpływ na środowisko jako 
całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregio-
nalnego oddziaływania na środowisko, innowacyjność, 
nowoczesność, oryginalność, zasięg możliwego za-
stosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynaro-
dowy), udział w systemach zarządzania, a w szczegól-
ności w ISO 14001, EMAS, ISO 9001, HACCP, eduka-
cja na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpraca ze 
społeczeństwem.                                                  oprac. kk

Od lewej: prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, burmistrz Żywca 
Antoni Szlagor i zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Ka-
miński

ŚWIADCZENIE Z ZUS 
DLA STULATKÓW

W woj. śląskim Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych wypłaca świadcze-
nie honorowe około 200 mieszkańcom 
regionu. Przysługuje ono osobom, któ-
re ukończyły 100 lat. Obecnie wyso-
kość świadczenia honorowego wynosi 
3731,13 zł brutto. Najstarsza mieszkan-
ka województwa ma 112 lat i mieszka  
w Gliwicach. Natomiast najwięcej stulat-
ków w naszym województwie zamiesz-
kuje teren podległy oddziałowi ZUS  
w Bielsku-Białej. Mieszka tu 40 osób, 
które ukończyły 100 lat, w tym 37 kobiet 
i 3 mężczyzn. Najstarsza osoba ma 105 
lat i mieszka na terenie gminy Cieszyn.  
Każda osoba, która obchodzi setne uro-
dziny, może liczyć na przyznanie hono-
rowego świadczenia pieniężnego. Raz 
przyznane świadczenie ZUS wypłaca 
co miesiąc. Jest to przychód podlega-
jący opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym.

 – Osoby, które dostają emeryturę 
lub rentę z ZUS, nie muszą składać żad-
nego wniosku, żeby dostać świadczenie 
honorowe. W ich przypadku zakład sam 
załatwia formalności – mówi Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik ZUS woje-
wództwa śląskiego. 

Inaczej jest ze stulatkami, którzy 
nie mają emerytury lub renty z żadnej in-
stytucji. Im także przysługuje świadcze-
nie w szczególnym trybie za ukończenie 
stu lat. Ale takie osoby muszą w tym ce-
lu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić 
dokument potwierdzający datę urodze-
nia. 

Oprócz ZUS wypłaty dla swoich 
emerytów i rencistów realizują także 
KRUS i resortowe zakłady emerytalne: 
MSWiA i MON.                          oprac. kk
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Ulica Czołgistów
W zeszłym roku rozpoczęła się 

przebudowa całego ciągu dróg od uli-
cy Bystrzańskiej do Błoni – ul. Szerokiej 
i Czołgistów. Zadanie obejmuje – prze-
budowę podziemnych instalacji, budowę 
nowej kanalizacji deszczowej, dobudo-
wę nowych chodników i ścieżki rowero-
wej, uporządkowanie nieuregulowanego 
wcześniej sposobu korzystania z szero-
kiego pasa drogowego przez pieszych, 
rowerzystów, kierowców samochodów 
osobowych i autobusów. 

Obecnie prace najbardziej za-
awansowane są na ul. Czołgistów, gdzie 
mamy już gotową nawierzchnię, budo-
wane jest rondo na połączeniu ulic Sze-
rokiej, Czołgistów i Pszczelej. Od ze-
szłego miesiąca firma Strabag wykonu-
je kanalizację deszczową w ul. Szero-
kiej, co jest powodem zmiany organiza-
cji ruchu na ulicach Szerokiej i Ustronie. 
Wszystkie prace prowadzone są przy 
utrzymaniu ruchu pieszego i samocho-
dowego, co nastręcza wielu problemów 
wykonawcy i stanowi znaczne utrud-
nienia nie tylko dla mieszkańców, ale 
wszystkich korzystających z terenów re-
kreacyjnych Błoni.

 – Powstaje całkiem nowa droga  
z chodnikami i ścieżką rowerową, a tak-
że z przebudowanym parkingiem zloka-
lizowanym przy ul. Czołgistów. Zakoń-
czenie planowane jest na początek listo-
pada – informuje dyrektor MZD. 

Ulica Dębowiec
Trwa budowa ul. Dębowiec, to ko-

lejny etap prac w Wapienicy po zmoder-
nizowaniu ulic Zapory i Tartacznej i mo-
stu nad Wapienniczanką.

 – Zadanie realizowane jest przy 
całkowitym wyeliminowaniu ruchu z uwa- 
gi na zakres prac i potrzebę skróce-
nia terminu realizacji, bo zadanie zo-
stanie zakończone jeszcze w tym roku. 
Przebudowano już wszystkie podziem-
ne instalacje, wykonano nową kanali-
zację deszczową oraz wyprofilowano 
korpus przyszłej drogi. Roboty są za-
awansowane w zakresie układania no-
wego krawężnika oraz podbudowy pod 
nowe chodniki i ścieżkę rowerową. W 
pierwszej kolejności chcemy udostępnić 
chodnik przy ośrodku harcerskim – in-
formuje W. Waluś.

Prace wykonywane są w koordy-
nacji i współpracy z Nadleśnictwem Biel-
sko z uwagi na lokalizację drogi w są-
siedztwie administrowanego przez nie 
lasu. Przewidywany termin zakończenia 
robót to listopad 2018. Modernizacja te-
go ciągu drogowego, prowadzącego do 
atrakcyjnych terenów rekreacyjnych w tej  
części miasta, zyskała już dużą aproba-
tę mieszkańców i pojawiają się pytania: 
co dalej, kiedy nastąpi przebudowa ko-
lejnej ulicy – Łowieckiej, która w natural-
ny sposób połączy dwa atrakcyjne miej-
sca tras rowerowych wokół lotniska i za-
pory w Wapienicy.                                JacK

REMONTY NA BIELSKICH ULICACH – CIĄG DALSZY

WYSTARTOWAŁA AKCJA 
PRZEWODNIK CZEKA

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze Oddział Podbeskidzie w Bielsku-Białej oraz 
Miasto Bielsko-Biała organizują dla zainteresowa-
nych przeszłością miasta historyczne spacery po 
mieście, które realizowane są w ramach projektu 
Krajoznawcze wędrówki. 

Pierwsza z serii wycieczek po mieście już za 
nami, 22 lipca w zwiedzaniu miasta Traktem Cesar-
skim wzięło udział 81 osób – byli to nie tylko miesz-
kańcy Bielska-Białej, ale także goście m.in. z Ka-
towic, Żywca i Czechowic-Dziedzic. O historii i tra-
dycjach Bielska i Białej w interesujący sposób opo-
wiadał Rafał Hojczyk z Bielsko-Bialskiego Towarzy-
stwa Historycznego.

Zwiedzanie miasta pod hasłem Przewodnik 
czeka jest bezpłatne, a zgłoszenia na trasy przyj-
mowane są telefonicznie pod numerem 338122400 
od wtorku do piątku w godzinach 12.00-15.00 lub 
osobiście w siedzibie Oddziału PTTK Podbeskidzie  
w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 9.           opr. JacK

KOLEJNE ZAPLANOWANE 
TRASY:

26 sierpnia, godz. 9.00, pl. 
Chrobrego – Bielsko-Biała – po-
stacie bajek i legend, trasa ro-
dzinna, czas przejścia ok. 2,5 
godz.

15 września, godz. 9.00, pl. 
Wojska Polskiego – Cmentarze – 
zapomniane dziedzictwo sztuki 
sakralnej, spacer trwa 3 godziny.

29 września, godz. 9.00, pl. 
Chrobrego – Mozaika wyznanio-
wa Bielska-Białej, ok. 3 godz.

13 i 27 października, godz. 
9.00, pl. Chrobrego – Śladami 
niepodległości po Białej, czas 
przejścia ok. 3 godz.                  

Na zdjęciu: 
Uczestnicy spaceru z przewodni-
kem na placu Smolki

Prace na ul. Dębowiec

Ul. Czołgistów
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Spacery o tematyce niepodległościowej 
przygotował Wydział Promocji Miasta Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej, wpisując je  
w program obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

16 czerwca o Bielska i Białej drogach do niepod-
ległości opowiadał Piotr Kenig; po raz kolejny spacer 
o takiej tematyce historyk poprowadzi 22 września  
o godz. 10.00 z placu Wolności. 

Drugi spacer – po bielskim Cmentarzu Żydow-
skim przy ul. Cieszyńskiej – poprowadził 1 lipca dr Ja-
cek Proszyk, opowiadając o Żydach – legionistach po-
chowanych na tym cmentarzu; na kolejny zaprasza 16 
września o godz. 15.00.

Oprowadzanie po bielskim kirkucie poprzedzi-
ło spotkanie w sali ceremonii. Przewodnicząca Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra i zajmujący 
się pracami renowacyjnymi Dariusz Gajny opowiada-
li o realizacji i planach renowacyjnych obiektu. Obec-
nie trwa remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza 
od strony ul. Cieszyńskiej, współfinansowany z dota-
cji Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach oraz z funduszy GWŻ. Zabez-
pieczone zostały przed przemakaniem dachu piękne, 
kasetonowe polichromie stropowe sali ceremonii, wpi-
sane do rejestru zabytków. GWŻ czyni starania o po-
zyskanie funduszy na odnowę tych polichromii oraz 
całego wnętrza sali. Ma nadzieję, że odsłonięte zosta-
ną na powrót polichromie na ścianach sali, na podłogę 
powróci oryginalna dwubarwna terakota, którą gmina 
przechowuje, a na suficie zawisną znowu kryształowe 
żyrandole. Ze względu na urodę obiektu i jego znako-
mitą akustykę Sala Ceremonii coraz częściej wykorzy-
stywana jest jako sala koncertowa czy wnętrze, w któ-
rym odbywają się spotkania, wykłady i przedstawienia. 
Na zadbanym cmentarzu gmina chce stworzyć ścieżkę 
edukacyjną, a przy jednym z murów kirkutu – lapida-
rium z płyt nagrobnych.

Dr Jacek Proszyk, autor m.in. wydanej przez 
bielski UM książki Cmentarz żydowski w Bielsku-Bia-
łej, nakreślił szeroki rys historyczny tutejszych Żydów, 
przywiązanych do kultury niemieckiej Cesarstwa Au-
stro-Węgierskiego, w którym żyli. Dla nich Polska – nie-
istniejąca na mapie Europy przez 123 lata – nie była 
krajem atrakcyjnym, kojarzącym się z nowoczesnością. 
Pochodzący z Pszczyny Max Friedländer, austriac-
ki dziennikarz, wydawca Neue Freie Presse, pisał na 
łamach swojego periodyku, że Polska to kraj ucisku,  
a polskość kojarzy się z zacofaniem.

 – Gdyby od Żydów zależało to, gdzie na naszych 
ziemiach zaczynałaby się Polska, to pewnie byłoby to  
w okolicach Wadowic – stwierdził dr Jacek Proszyk, 
podsumowując proaustriackie, proniemieckie nasta-
wienie tutejszych Żydów.

Na tym tle chlubny przykład stanowi znakomity 
pianista Jan Smeterlin – syn dr. Juliusza Schmetterlin-
ga, żydowskiego adwokata, hakatysty (Hakata – nie-
miecka organizacja nacjonalistyczna Deutscher Ost-
markenverein/Niemiecki Związek Marchii Wschodniej 
– zajmująca się germanizacją ziem polskich) i człon-
ka zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku  
z ramienia stronnictwa niemieckich asymilatorów – 
który zafascynował się Ignacym Janem Paderewskim 
i zdecydował, że zostanie Polakiem. Z urodzonego  
w Bielsku Hansa Schmetterlinga stał się światowej sła-
wy polskim pianistą Janem Smeterlinem.

Historyk przypomniał, że w czasie I wojny świato-
wej Bielsko i Biała stały się miastami szpitali i uchodź-
ców; to dlatego dzisiaj na bielskim Cmentarzu Żydow-
skim odnajdujemy groby wyznawców islamu – byli to 
żołnierze z Bośni i Hercegowiny, rosyjscy jeńcy z Ka-
zachstanu. Społeczność żydowską poproszono o po-
chowanie ich na należącym do niej cmentarzu, a ona 
zgodziła się. To nie były jeszcze czasy obecnego kon-
fliktu żydowsko-arabskiego.

Spośród przedstawicieli społeczności żydowskiej 
Bielska, którzy opowiadali się za Polską, dr Jacek Pro-

szyk wymienił m.in. Józefa Matznera, który jeszcze 
przed 1918 r. był dwukrotnie aresztowany za działal-
ność propolską. Walczył w Legionach Piłsudskiego. 

 – Na kilkadziesiąt tysięcy Żydów zamieszkują-
cych teren od Cieszyna do Wadowic najwięcej osób za-
angażowanych w polskość było w Jeleśni – mówił dr 
J. Proszyk.

Na przykład Ferdinand Better, który jako 17-la-
tek wstąpił do I Brygady Legionów. Innym ochotnikiem 
z Jeleśni był Adolf Moses, który brał udział w walkach 
pod Skoczowem. Pochodzący z Żywca Zabłocia Wal-
ter Munk był podporucznikiem artylerii c.k. armii oraz 
Wojska Polskiego, brał udział w wojnie z bolszewikami. 
Podczas obrony Zamościa przed konnicą Budionnego 
dowodził artylerią Pociągu Pancernego Zagończyk. 31 
sierpnia 1920 został ciężko ranny, zmarł 20 września 
w szpitalu w Łodzi. Za udział w obronie Zamościa zo-
stał pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orde-
ru Virtuti Militari i awansowany do stopnia porucznika.

Pochodzący z Wadowic Henryk Taub po wybu-
chu I wojny światowej chciał wstąpić do Legionów Pił-
sudskiego, lecz z powodu wieku nie został przyjęty.  
W 1916 r. — po maturze — został wcielony do wojska 
austriackiego. Służył w 20 Pułku Piechoty, walcząc na 
froncie włoskim. Po wojnie i upadku monarchii austro-
-węgierskiej wstąpił ochotniczo do Wojska Polskie-
go. Przydzielony został w stopniu podporucznika do 
12 Pułku Piechoty. W 1919 r. uczestniczył w walkach  
o Śląsk Cieszyński, walczył pod Kończynami i Ze-
brzydowicami, gdzie w trakcie obrony dworca kolejo-
wego został wielokrotnie ugodzony bagnetami. Zmarł  
w szpitalu 26 stycznia 1919 r. Inny wadowiczanin pocho-
dzenia żydowskiego, który walczył za sprawę polską, 
to Dawid Richtmann. Pochodzący z Prudnika Dawid 
Schneebaum wspierał Sokoła w Czechowicach-Dzie-
dzicach. W wojnie polsko-czeskiej brał udział Maksymi-
lian Wildstein. Do Sokoła należał Adolf Herman ze Zło-
czowa, który w 1945 r. trafił do Bielska i jest pochowany 
na tutejszym cmentarzu.                                            wag

W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

SPACER PO BIELSKIM KIRKUCIE

Wykład dr. Jacka Proszyka, fot. Agata Wolna Uczestnicy spaceru po cmentarzu żydowskim, fot. Małgorzata Koniorczyk
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Taką niezwyczajną i pierwszą w historii tego fe-
stiwalu możliwość wejścia do pracowni wynegocjowa-
ła z kilkoma artystami Galeria Bielska BWA, główny 
organizator festiwalu. Z galerii – pod opieką kuratorek 
BWA i w towarzystwie Dominki Hyjek, artystki przebra-
nej w strój własnej roboty, wyruszyła grupa kilkunastu 
ciekawych poznania artystycznej kuchni czy choćby jej 
przedpokoju. 

Tak można nazwać pierwsze z odwiedzonych 
miejsc – pracownię malarki Tamary Berdowskiej i rzeź-
biarza Leszka Oprządka, do której wchodzi się z klima-
tycznego zielonego podwórka przy ul 11 listopada 64a.

– To jest takie miejsce pakowania naszych prac 
przed wyjazdem, odbierania po powrocie, przygoto-
wywania ekspozycji – taki przedsionek galerii, miej-
sce, gdzie przyglądamy się pracy, jak ona wygląda, czy 
można ją pokazywać na zewnątrz. Pracownia jest ra-
czej czymś zamkniętym, laboratorium, strefą intymną, 
niedostępną dla kamer i mikrofonów. Z gipsem pracuję 
w piwnicy, lubię też pracować w plenerze – mówił Le-
szek Oprządek, prezentując kilka prac, jeszcze niego-
towych.

 – Maluję w domu otoczona moimi psami – wy-
znawała Tamara Bardowska.

Każde z tego artystycznego małżeństwa, wywo-
dzącego się z Krakowa i nadal mocno z nim związane-
go, opowiedziało gościom o swym twórczym procesie, 
który jest bardzo różny. Artysta dzieło dostrzega w na-
potkanym materiale, jego historii; gromadzi różne ma-
teriały, stosuje różne techniki i łączy je, czasem w spo-
sób niespotykany. Z tej różnorodności powstaje praca 
przestrzenna.

– Pracuję wielowątkowo, te wątki nie zawsze się 
później spotykają, czasami są ślepymi uliczkami – pod-
kreśliła Tamara Bardowska. Pracuje w natchnieniu, 
kontynuuje rozpoczęte wątki, rozbudowuje je konse-
kwentnie. – Malując, jestem oderwana od rzeczywi-
stości, wchodzę w jakieś inne rejony. To jest dla mnie 
moment medytacji, cudowne stany, które przeżywam 
– ruch pędzla jest jak mantra. Sam proces twórczy jest 
ważniejszy dla mnie, niż efekt. Maluję bez przerwy, ob-
raz rodzi obraz, wynika z poprzedniego – opowiadała 
artystka.

Druga pracownia, Studio Sowa, tchnie niezwykłą 
atmosferą, pachnie i epatuje kolorami oraz egzotycz-
ną aurą. To królestwo Izabeli Ewy Ołdak, artystki ezo-
terycznej, działające od stycznia 2018 roku przy placu 
Ratuszowym 4. W Studio Sowa powstają symbolicz-
no-magiczne obrazy, organizowane są warsztaty arty-
styczne, wystawy, koncerty i jamy muzyczne oraz spo-
tkania w kręgu. Izabela Ołdak opowiedziała gościom 
rozgoszczonym na pufach o tym, jak postrzega swe 
miejsce w świecie sztuki.

 – Moją misją na Ziemi jest wydobywanie z ludzi 
darów i talentów. Każdy je ma, bo każdy z nas jest kre-
atywny i potrafi coś zrobić, wymyślić. Zależy mi na tym, 
aby komunikować się nie tylko słowem, ale przez sztu-
kę, bo to wiele głębsza komunikacja, za pośrednictwem 
większej liczby zmysłów – powiedziała artystka. 

W malowaniu poszukuje idealnych form geome-
trycznych – kodu Boga. 

– Łączę ludzi. Poprzez kręgi, w których siadamy, 
przekazuję przesłanie, byśmy się nie zjadali nawzajem. 
Zapraszam na comiesięczne zajęcia, na Facebooka – 
powiedziała I. Ołdak. Aby przekonać gości do przyjem-
ności z malowania, zachęciła ich do kolorowania far-
bami olejnymi kartonowych sówek. Był też intrygujący 
stolik z wróżbami. 

 – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy tu 
być. O tym wydarzeniu dowiedziałam się z Internetu. 
Lubię takie klimaty z obszaru sztuki – powiedziała nam 
pani Beata, która z mężem Przemysławem przyjechała 
na spacer po pracowniach z Oświęcimia. 

Kolejnym artystycznym przystankiem była Pra-
cownia Ceramiki Artystycznej Keramos Remigiusza 
Gryta przy ul. Słowackiego 2b. Tam do zwiedzających 
dołączyła kolejna grupa zaciekawionych. Po obejrze-
niu pracowni wraz z pomieszczeniem z piecem do wy-
palania ceramiki i wysłuchaniu opowieści gospodarza, 
który pokazał, jak formuje naczynie z gliny na garncar-
skim kole, można było spróbować zrobić to samemu. 
Byli chętni.  

Na koniec w klimatycznej Galerii Foto-Bo przy ul. 
Podcienie 11 zwiedzający przenieśli się w magiczny 
świat artysty Bo Jaroszka, który w mrocznej, oświetlo-
nej baskiem świec i małych lampek przestrzeni opowia-

DNI OTWARTYCH PRACOWNI
13 i 14 lipca,  
w ramach  
4. Bielskiego 
Festiwalu Sztuk 
Wizualnych, każdy 
chętny mógł zwiedzić 
pracownie artystów. 
Są to przestrzenie 
najczęściej 
niedostępne, 
zapewniające komfort 
twórcom dzieł 
oglądanych później  
na wystawach. 

dał o swych artystycznych poczynaniach. Pokazał też 
trzy krótkie, oryginalne filmiki, opowiadając o niezwy-
kłych motywach ich tworzenia, a odsłaniając przykryte 
wcześniej płótnem swe prace z cyklu Krzyk, opatrzył je 
adekwatną muzyką.

Druga tura zwiedzana odbyła się po południu. 14 
lipca można było się umówić indywidualnie z artystami 
na odwiedziny w ich pracowniach. 

Katarzyna Kucybała

Studio Sowa

Pracownia FotoBo

Keramos
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6 lipca rektor z przedstawiciela-
mi mediów spotkali się Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej prof. dr hab. 
Jarosław Janicki wraz z senatorem Ta-
deuszem Kopciem, aby przybliżyć naj-
ważniejsze kwestie związane z przyję-
tą przez Sejm RP nową ustawą Prawo  
o szkolnictwie wyższym. 

– Nowe wyzwania są niezbędne 
do tego, aby szkolnictwo w Polsce re-
alizowało główne założenia przewidzia-
ne w ustawie, a więc prowadziło badania 
naukowe na wysokim poziomie, a także 
kształciło dobre kadry naukowe. Usta-
wa przewiduje odejście od tak zwane-
go masowego kształcenia. Wyjątkową 
wartość stanowi troska o podniesienie 
jakości badań naukowych. Warto dodać, 
że ustawa znajduje również miejsce dla 
uczelni nazywanych regionalnymi. Mini-

sterstwo wytyczyło osobną ścieżkę pod-
noszenia poziomu badań naukowych, są 
to tak zwane Regionalne Inicjatywy Do-
skonałości, które umożliwiają w grupach 
i zespołach badawczych prowadzenie 
badań na światowym poziomie. Nasza 
uczelnia złożyła już dwa takie wnioski: 
w zakresie badań polimerowych i tech-
nologii grafenowej oraz literaturoznaw-
stwa. Mam nadzieję, że zostaną pozy-
tywnie rozpatrzone – poinformował prof. 
J. Janicki. 

– Chciałbym podkreślić, że Aka-
demia Techniczno-Humanistyczna ceni 
sobie nową ustawę o szkolnictwie wyż-
szym i z nadzieją oczekujemy na nowy 
algorytm finansowy. Chciałbym zazna-
czyć, że nowy algorytm jest niezbędny, 
żeby zapewnić stabilne finansowanie 
uczelni takich jak ATH, czyli tzw. uczel-

KONKURS NA PREZENTACJĘ  
MULTIMEDIALNĄ

Bielski oddział Towarzy-
stwa Nauczycieli Bibliotekarzy 
Szkół Polskich – obchodzący 
w tym roku 25-lecie istnienia 
– po raz kolejny zorganizował 
konkurs na prezentację mul-
timedialną. W roku jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości konkurs 
odbył się pod merytorycznym 
patronatem Jacka Kachla. Te-
matem była: Moja miejscowość 
100 lat temu. Tegoroczne prace 
konkursowe dotyczyły miejsco-
wości: Bielska i Białej, Czecho-
wic i Dziedzic oraz Rudy Ślą-
skiej.

Nagrodę główną w kon-
kursie otrzymała Joanna Wawryków ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Biel-
sku-Białej, wyróżnienie Aleksandra Marek, SP nr 20 w Bielsku-Białej.  
W kategorii szkoły podstawowe kl. 7 i Gimnazja kl. 2-3 pierwsze miejsce 
zajęła Emilia Gryzełko z SP nr 3 (klasa gimnazjalna, dawne Gimnazjum 
nr 16), wyróżnienia – Michał Boroń i Kamil Kowalski z SP nr 3 (klasa gim-
nazjalna dawne Gimnazjum nr 16. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
nagrodę główną przyznano Joannie Lazar z Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych i Handlowych w Bielsku-Białej, wyróżnienie – Krystianowi Małysia-
kowi z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych  
w Bielsku-Białej.

TNBSP oddział w Bielsku-Białej od lat współorganizuje inne kon-
kursy: Miejski Ogólnoszkolny Konkurs Bajarz Roku wspólnie z Zespołem 
Szkół im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Międzyszkolny Konkurs 
Mistrz Pięknego Czytania wspólnie z Domem Kultury w Lipniku i Szkołą 
Podstawową nr 13 w Bielsku-Białej.                                                 opr. JacK

Na zdjęciu: laureatka nagrody głównej w kat. szkoły ponadgimnazjalne 
Joanna Lazar (ZSGiH w Bielsku-Białej) z opiekunką Anetą Wójcik-Nowak

Chór Echo z Domu Kultury Włókniarzy 
w Bielsku-Białej 14-17 czerwca uczestniczył 
w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym 
w Bratysławie. Występy konkursowe odby-
wały się w reprezentacyjnej sali lustrzanej 
Pałacu Prymasowskiego w Bratysławie.

W przeglądzie konkursowym Chór 
Echo pod dyrekcją Teresy Adamus rywali-
zował z chórami z Czech, Słowenii, Finlan-
dii, Rosji i Słowacji. Bielski Chór przedstawił 
zróżnicowany repertuar – utwory o charak-
terze sakralnym oraz regionalnym. Zdobył 
Srebrny Dyplom w swojej kategorii.

Zespoły biorące udział w festiwalu 
koncertowały również dla szerokiej publicz-
ności. Chór Echo uczestniczył w wieczor-
nym koncercie w XIV-wiecznym gotyckim 
kościele Klarysek w Bratysławie. Wspania-
ła akustyka tego miejsca podkreślała wyjąt-
kowy charakter przedstawionych przez Echo 

utworów sakralnych oraz polskich pieśni 
związanych z Beskidami.  W ostatnim dniu 
festiwalu chór wziął również udział w plene-
rowym koncercie finałowym na placu Hviez-
doslava w Bratysławie. W trakcie pobytu 
chórzyści mieli również okazję zwiedzania 
największych zabytków Bratysławy i okolicy. 

W przyszłym roku bielski Chór Echo 
obchodził będzie 100-lecie działalności. Nie-
słabnący wysoki poziom artystyczny zespo-
łu i radość śpiewania potwierdzają, że biel-
skie Echo efektami swojej pracy dobrze re-
prezentuje nasze miasto i region. Potwier-
dza to otrzymany Srebrny Dyplom, wysoka 
punktacja i bardzo dobre opinie międzynaro-
dowego jury, a także spontaniczne pochwały 
od innych uczestników festiwalu, podkreśla-
jące i entuzjazm chórzystów Echa, każdora-
zowo udzielający się publiczności.                                        

opr. JacK 

SZKOLNICTWO WYŻSZE PO NOWEMU 

ni regionalnych. Mam także nadzieję, że 
będzie on przygotowany we współpracy 
z uczelniami regionalnymi, co zapewni 
opracowanie go w sposób uwzględnia-
jący ich potrzeby – dodał rektor.

Senator Tadeusz Kopeć przedsta-
wił najważniejsze – jego zdaniem – frag-
menty ustawy z punktu widzenia naj-
większej w regionie, publicznej uczelni 

akademickiej, jaką jest Akademia Tech-
niczno-Humanistyczna.

– Dodatkowe ponad 100 mln zł 
rocznie trafi od 2019 r. do ośrodków 
regionalnych, prowadzących badania  
w poszczególnych dyscyplinach. Każdy 
z regionów otrzyma gwarantowaną pulę 
środków – poinformował senator.

opr. JacK

SREBRNY DYPLOM DLA CHÓRU ECHO

Rektor ATH prof. Jarosław Janicki i senator Tadeusz Kopeć
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20 czerwca ukazał się ósmy numer magazynu re-
dakcjaBB. To wyjątkowe wydawnictwo przygotowywa-
ne przez 150 młodych i zaangażowanych ludzi – w wie-
ku od 14 do 24 lat – adresowane jest do ich rówieśni-
ków. Atrakcyjna, kwadratowa forma magazynu i cieka-
wa grafika okładki zachęcają do otwarcia i zapoznania 
się z aktualnymi tematami i artykułami o ciekawych lu-
dziach, jak słynny krytyk filmowy Tomasz Raczek. Pre-
zentacja tego najnowszego numeru odbyła się w ogro-
dach siedziby redakcjiBB przy ulicy Krasińskiego 5a 
w Bielsku-Białej. 

Odskocznia do realizowania projektów  
i wejścia w dorosłe, niezbyt oczywiste, życie

redakcjaBB została stworzona w 2014 r. przez 
Maję Dębowską, na wzór londyńskiego Live Magazi-
ne, z którym zapoznała się podczas pracy w Anglii. Siłą 
napędową tego pomysłu była chęć stworzenia przyja-
znej i wspierającej przestrzeni dla młodych ludzi, której 
im brakowało, aby się doskonalić. Młodzi ludzie mają 
do dyspozycji sprzęt fotograficzny, filmowy i kompute-
rowy, aby móc wyrazić swoje pomysły i tworzyć artyku-
ły dziennikarskie, fotografie i filmy. redakcjaBB nie tylko 
promuje i pobudza kreatywność oraz samodzielność 
nastolatków poprzez warsztaty – m.in. o gatunkach 
dziennikarskich lub o prowadzeniu wywiadów – anga-
żuje się również w inne formy działalności społecznej, 
jak np. projekty PrzedPRACA czy  Kto To Wie.

Projekt PrzedPRACA, koordynowany przez Marię 
Zhyltsovą, wyszukuje firmy gotowe zaoferować pierw-
sze doświadczenie zawodowe młodym ludziom i poma-
ga im w wyborze kierunku studiów związanego z ich 
zainteresowaniami i pasjami. Projekt Kto To Wie, któ-
rym się zajmuje Katarzyna Tyszecka, znajduje nauczy-
cieli udzielających darmowych korepetycji uczniom  
z problemami w nauce któregoś z przedmiotów, zwykle 
dotyczy to matematyki, ale nie tylko. 

 
Trybuna kreatywności, burza mózgów

Praca w redakcjiBB jest połączeniem wielu dzie-

dzin artystycznych: grafiki, dziennikarstwa, fotografii, 
poezji i sztuk wideo. Rozwija działania grupowe, dzię-
ki którym młodzi ludzie inspirują się wzajemnie swoimi 
pomysłami. Rozmaitość form idzie w parze z różnorod-
nością tematów, które są związane z zainteresowania-
mi i problemami młodych ludzi. Niektóre z tych tema-
tów powracają często – jak zdrowie, tematy związane  
z psychiką lub emocjami.

 – Jest taki żart – zresztą redakcyjny – że jak 
chcesz, aby twój tekst znalazł się w magazynie, napisz 
coś o depresji – opowiada Dominik Kaczmarczyk, re-
daktor naczelny redakcjiBB.

W najnowszym numerze młodzi ludzie piszą  
o wstydzie, który każdy kiedyś odczuł; czym jest nor-
malność; o psychologii sportu, ale również o chińskich 
bajkach lub o poważniejszych tematach, jak o Wacła-
wie Długoborskim, byłym więźniu KL Auschwitz-Birke-
nau. Tematy są dojrzale przemyślane i starannie napi-
sane. Młodzi ludzie są wspierani w refleksji przez men-
torów, a w czasie debat spotykają gości, którzy ich in-
spirują. W redakcjiBB gościli m.in. Janina Ochojska  
z Polskiej Akcji Humanitarnej lub Adam Bodnar, rzecz-
nik praw obywatelskich.

Ale jak jest tworzony ten magazyn? 
Co pół roku, w styczniu lub w lipcu, odbywa się 

nabór chętnych do pracy w redakcjiBB, są organizo-
wane warsztaty otwarcia, aby młodzi ludzie się pozna-
li wzajemnie i zdobyli umiejętności potrzebne do reali-
zacji swoich pomysłów, opisywania tematów, które są 
dla nich ważne. Młodzież decyduje, o czym pisze i jak 
pisze. Dominik Kaczmarczyk jest redaktorem naczel-
nym; jednak decyzje o tym, co zostanie opublikowa-
ne w kolejnym wydaniu pisma redakcjaBB, są podej-
mowane demokratycznie. Zwykle do kolejnego numeru 
przygotowywanych jest około 80 tekstów, do publikacji 
przechodzi 35 wybranych dzięki głosowaniu wszystkich 
członków redakcji.

 redakcjaBB nie jest zwyczajną redakcją – nie ma 
hierarchii. Uczestnikom projektu towarzyszy ciągła re-

MIEJSCE WYPOWIEDZI I ZROZUMIENIA DLA MŁODZIEŻY
REDAKCJABB:  

fleksja o udoskonalaniu magazynu, pojawiają się nowe 
pomysły – jak na przykład komiks, który zamieszczo-
no po raz pierwszy w ósmym numerze, zmiany grafiki 
lub sposób prezentowania fotografii. Dwa tysiące sztuk 
magazynu jest rozdawanych w miejscach, gdzie spoty-
kają się nastolatki, takich jak szkoły czy kluby.

Magazyn nie jest jedyną formą prezentacji prac 
powstających w redakcjiBB. Filmy nakręcone przez 
młodych ludzi wyświetlane są na prezentacjach w róż-
nych miejscach i publikowane są na stronie Youtube re-
dakcjiBB. Zdjęcia są eksponowane w siedzibie redak-
cji oraz podczas publicznych pokazów w Galerii Sfera,  
w zamku Sułkowskich, a ostatnio w Klubokawiarni Aqua- 
rium w Galerii Bielskiej BWA.

Projekt redakcjaBB realizowany jest przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.  Na-
stępny numer ukaże się w grudniu. 

Michèle Bargiel

zdjęcia: Małgorzata Tomczak/redakcjaBB
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BEZPIECZNE OBOZY 
Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej wraz z policjantami 
z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 23 lipca 
odwiedzili harcerzy, którzy wypoczywają na trenie 
ośrodka obozowego Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej  
w Wapienicy. W spotkaniu uczestniczył także przed-
stawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
oraz regionalne media. – Spotkanie było elemen-
tem cyklicznych spotkań mających na celu popra-
wę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywa-
jących na obozach harcerskich. Strażacy i policjanci 
przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat sposo-
bu postępowania podczas możliwych zagrożeń mo-
gących wystąpić na terenie obozu – ze szczególnym 
uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań 
atmosferycznych i obfitych opadów deszczu oraz 
silnych podmuchów wiatru – informowała rzecznik 
PSP w Bielsku-Białej st.kpt. Patrycja Pokrzywa. 

W drugiej części spotkania kpt. Jarosław Ję-
drysik przeprowadził instruktaż używania podręcz-
nego sprzętu gaśniczego oraz postępowania w przy- 
padkach zagrożenia, zaś asp. Adam Jędrysik zapo-
znał obozowiczów z pragmatyką służby w Państwo-
wej Straży Pożarnej.

Było to 11. spotkanie bielskich strażaków i poli-
cjantów z harcerzami podczas tych wakacji na tere-
nie miasta i powiatu bielskiego. Łącznie we wszyst-
kich spotkaniach wzięło udział ponad 600 osób. Po-
nadto funkcjonariusze KM PSP i KM Policji podczas 
wizyty zapoznali się z funkcjonowaniem leśnego 
obozowiska, w tym dróg dojazdowych dla ekip ra-
towniczych i miejsca bezpiecznego schronienia.

opr. JacK 

PRZEDSZKOLAKI I STRAŻACY 
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-

czej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 
28 czerwca edukowali dzieci z jednego z bielskich 
przedszkoli. W pogadance wzięło udział około 20 
dzieci, omówiono m.in. charakterystykę pracy stra-
żaka oraz narzędzia pracy, które są używane pod-
czas zdarzeń, a także to, jak zadbać o swoje bezpie-
czeństwo w trackie letniego wypoczynku. Spotka-
nie odbyło się w ramach kampanii społecznej Kręci 
mnie bezpieczeństwo.

 – Apelujemy o zachowanie szczególnej 
ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas 
wypoczynku nad wodą! Jeśli Twoje dzieci są w wo-
dzie, miej nad nimi ciągły nadzór – nawet na mo-
ment nie spuszczaj ich z oka – również gdy umie-
ją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć 
utonięciem – przypomina oficer prasowy komendan-
ta miejskiego PSP w Bielsku-Białej st.kpt. Patrycja 
Pokrzywa.                                                        opr. JacK

Szczegółowe porady dotyczące bezpieczne-
go zachowywania się przy występujących zagroże-
niach podczas wakacji można uzyskać na stronie in-
ternetowej: 
http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/resources/
Bezpieczenstwo/Bezpieczne_wakacje.pdf. 

STRAŻACY W LESIE 
27 czerwca na terenie kompleksu 

leśnego Nadleśnictwa Bielsko 15 jedno-
stek straży pożarnej gasiło duży pożar  
w trudnodostępnym kompleksie le-
śnym… 

Na szczęście były to tylko ćwicze-
nia, które w tym roku zostały zorganizo-
wane w rejonie ulicy Stalowej u zbocza 
Magurki Wilkowickiej.

Tematem ćwiczeń było współdzia-
łanie jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych podczas działań gaśniczych na 
obszarach leśnych oraz współdziałanie 
ze służbami leśnymi. Przebieg ćwiczeń 
obserwowali m.in. przedstawiciele Nad-
leśnictwa Bielsko, policji, Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej oraz Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego.

Podsumowania ćwiczeń dokonano 
na terenie OSP Wilkowice, gdzie zastęp-
ca komendanta miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Pie-
strak podziękował wszystkim strażakom 
zarówno z zawodowych, jak i ochotni-
czych straży pożarnych, za profesjona-
lizm i dobre przygotowanie do prowa-
dzenia działań na wypadek realnego za-
grożenia.                                    opr. JacK 

PONAD 300 DZIECI 
ODWIEDZIŁO KINO

W ramach akcji Książka wspiera 
bohatera – organizowanej przez Fun-
dację Arka i Galerię Sfera – każdy mógł 
przynieść do Punktu Informacyjnego 
w Galerii Sfera książki, które później 
sprzedawano podczas charytatywnego 
kiermaszu w dniach 29-30 czerwca, da-
jąc im drugie życie. Ceny egzemplarzy 
rozpoczynały się już od 1 zł. Środki ze-
brane podczas trzeciej już edycji wyda-
rzenia zapewniły wyjście do kina Helios 
ponad 300 dzieciom z domów dziecka  
i świetlic środowiskowych. 

 – Bardzo cieszymy się z kolejne-
go dobrego wyniku, który osiągnęliśmy 
podczas trzeciego już charytatywnego 
kiermaszu w Galerii Sfera. Jako partner 
akcji Książka wspiera bohatera, zawsze 
zachęcamy wszystkich naszych klien-
tów do udziału w wydarzeniu, dzielenia 
się niepotrzebnymi książkami oraz szu-
kania tytułów wzbogacających ich bi-
bliotekę. W ten prosty sposób możemy 
wspólnie pomóc dzieciom, które najbar-
dziej tego potrzebuj. – mówi Monika Ma-
gner, dyrektor Galerii Sfera.                  R 

Książka wspiera bohatera

Strażackie ćwiczenia w lesie

Spotkanie z przedszkolakami

Strażacy edukowali harcerzy



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 17/407  17.08.201812
RATUSZ OGŁASZA

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 gospo-
darce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z 
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości stanowiących mienie komunalne, położo-
nych w Bielsku-Białej, przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 
I – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i 
oddania gruntu w wieczyste użytkowanie.
1. położenie: ulica Dębowa 8 lokal mieszkalny nr 13
oznaczenie: udział w dz. 1201 obręb Aleksandrowice obj. 
KW BB1B/00038525/8
powierzchnia: 45,06 m2

jednostka w stanie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Studium 
UiKZP – MW
cena lokalu: 175.734,00 zł, udział w gruncie: 6.585,00 zł
cena obowiązuje do 3 września 2018 r.
2. położenie: ul. Wiśniowa 12 lokal mieszk. nr 36
oznaczenie: udział w dz. 1220 obręb Aleksandrowice obj. 
KW BB1B/00056442/4, powierzchnia: 47,59  m2

jednostka w stanie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Studium 
UiKZP – MW
cena lokalu: 180.842,00 zł, udział w gruncie: 2.075,00 zł
cena obowiązuje do 4 września 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczyste-
go gruntu wynosić będzie 1 proc. ustalonej ceny grun-
tu, powiększone o VAT – obecnie 23 proc., z tym, że za 
pierwszy rok użytkowania wieczystego terenu na ce-
le mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. ceny gruntu, 
powiększona o VAT. Wysokość opłat może być zmie-
niona w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata,  
w przypadku zmiany wartości gruntu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gmin-
nego i Rolnictwa UM.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości informację o nierucho-
mości stanowiącej własność gminy Bielska-Białej, poło-
żonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie zarządze-
niem nr ON.0050.2733.2017.MGR prezydenta Bielska-
-Białej z 22 listopada 2017 r. do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej.
położenie: ul. Jesionowa 19, lokal mieszkalny nr 55 o 
pow. 34,00 m2

oznaczenie: dz. 1208 obręb Aleksandrowice KW 
BB1B/00047705/0, powierzchnia: 501 m2

jednostka w stanie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Studium 
UiKZP parcele znajdują się w jedn. MW
cena lokalu: 125.800,00 zł, udział w gruncie: 3.256,00 zł
cena obowiązuje do 31 sierpnia 2018 r.
Opłata za użytkowanie wieczyste podlega opodatkowa-
niu VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. 
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wyno-
sić będzie 15 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty roczne za 
prawo użytkowania wieczystego wynosić będą 1 proc. 
ustalonej ceny brutto i winny być uiszczane do 31 mar-
ca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok. W 
przypadku zamiany wartości nieruchomości, wysokość 
opłat rocznych podlega aktualizacji, jednak nie częściej 
niż raz na 3 lata.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości in-
formację o nieruchomości stanowiącej własność gminy, 
położonej przy ul. Południowej, przeznaczonej zgodnie  
z zarządzeniem nr ON.0050.3186.2018.MGR prezyden-
ta miasta z 4 czerwca 2018 r. do sprzedaży w trybie bez-
przetargowym.
położenie: ul. Południowa obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 3936/14 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 137 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
dz. 6641 o pow. 791 m2, obręb Lipnik
cena nieruchomości: 27.400,00 zł
cena obowiązuje do 4 września 2018 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Nie zostały dla niej wydane również de-
cyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Bielska-Białej działka 3936/14 częściowo znajduje się 
na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną – MN.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Byli właściciele przeznaczonych do sprzedaży nierucho-
mości  lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli 
złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia ni-
niejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, 
w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, 
będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez 
gminę związanych z przygotowaniem tych nieruchomo-
ści do zbycia.                                                                     q

PRZETARGI
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza I przetarg ust-
ny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 
4 położonego w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 7 
stanowiącego własność gminy wraz z udziałem w czę-
ściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie wła-
sności gruntu ozn. jako dz. 11/1 o pow. 240 m2 obj. Kw 
BB1B/00049094/7 obręb 81 Dolne Przedmieście
powierzchnia lokalu: 105,98 m2

udział w gruncie: 236/1000 części
cena wyw.: 271.776,00 zł, wadium: 27.000,00 zł
Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku wielorodzin-
nego i składa się z trzech pokoi, kuchni, dwuczęściowe-
go przedpokoju, łazienki z wc i dwóch pomieszczeń go-
spodarczych oraz pomieszczeń przynależnych, tj. piwni-
cy o pow. 23,40 m2 i werandy o pow. 9,66 m2. Lokal sta-
nowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. lokalu wraz z udziałem 
w gruncie podlega zwolnieniu z podatku od towarów i 

usług. Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, 
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Nierucho-
mość położona jest w terenie dla którego miasto nie po-
siada obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Bielska-Białej nieruchomość znajduje się w jednostce S.
Lokal można obejrzeć 17 sierpnia 2018 r. w godz. 
10.00−10.30. Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. 
o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego 
przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić do 24 
sierpnia 2018 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w bu-
dynku przy ul. Marii Konopnickiej 16 w Bielsku-Bia-
łej, stanowiącego własność gminy Bielsko-Biała, wraz 
z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, 
z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste 
do 23 stycznia 2102 r. udziału w gruncie ozn. jako dz. 
664/24 o pow. 768 m2 obręb Aleksandrowice obj. Kw 
BB1B/00099625/4 
powierzchnia użytkowa lokalu: 36,88 m2

powierzchnia pomieszczenia gospodarczego: 4,89 m2

udział w gruncie: 1233/10000 części
cena wyw. 94.081,00 zł, w tym lokal: 62.548,00 zł, udział 
w gruncie: 31.533,00 zł, wadium: 9.500,00 zł
Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na parterze bu-
dynku i składa się z jednego pokoju, kuchni oraz wc zlo-
kalizowanego na poddaszu budynku. Do lokalu przynale-
ży pomieszczenie w domku gospodarczym o pow. 4,89 
m2. Lokal stanowi pustostan jest wolny od obciążeń i nie 
jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1221 ze zm.) sprzedaż ww. lokalu podlega zwolnieniu  
z podatku od towarów i usług. Do pierwszej opłaty za od-
danie nieruchomości gruntowej  w użytkowanie wieczy-
ste oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczyste-
go zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.
Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje 
się w gminnej ewidencji zabytków Bielska-Białej. Remont 
należy przeprowadzić pod nadzorem konserwatorskim.
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego miasto 
nie posiada obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Bielska-Białej nieruchomość znajduje się w jednost-
ce MW.
Lokal można obejrzeć 21 sierpnia 2018 r. w godz. 10.00-
10.30. Przetarg odbędzie się 6 września 2018 r. o godz. 
10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpła-
cić do 31 sierpnia 2018 r. 
Wylicytowaną kwotę za lokal oraz pierwszą opłatę za od-
danie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie należy 
uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nie-
ruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
Opłaty roczne z tytułu  użytkowania wieczystego części 
gruntu wynosić będą 1  proc. od ustalonej w wyniku prze-
targu ceny gruntu, z tym, że pierwsza opłata za oddanie  
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wy-
nosić będzie 15 proc. tej ceny. Do ww. opłat doliczony 
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NABÓR WNIOSKÓW  
O DOFINANSOWANIE  
MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie Region Beskidy zaprasza do 
składania wniosków o dofinansowanie mikropro-
jektów ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Pol-
ska – Słowacja 2014-2020

Nabór jest uruchomiony dla 1 osi prioryteto-
wej programu Ochrona i rozwój dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, cel 
szczegółowy Zwiększenie poziomu zrównowa-
żonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego przez odwiedzających i miesz-
kańców (dostępna w IV naborze alokacja z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
940.811,90 EUR) 

Dofinansowanie przeznaczone jest na reali-
zację mikroprojektów indywidualnych o charakte-
rze transgranicznym, składanych przez uprawnio-
ne podmioty prowadzące działalność o charakte-
rze niedochodowym.
Minimalna i maksymalna wartość dofinanso-
wania:

Mikroprojekt indywidualny – wartość dofi-
nansowania EFRR: min. 2.000,00 EUR maks. 
50.000,00 EUR maksymalna całkowita wartość 
budżetu: 70.000,00 EUR. Maksymalna wartość 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego nie może przekroczyć 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.
Czas trwania naboru: od 31 lipca do 25 września 
2018 r. do godziny 15.00.
Termin, miejsce i forma składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie należy składać 
za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń oraz  
w wersji papierowej najpóźniej do 25 września 
2018 roku do godziny 15.00. Wiążące są data i go-
dzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do 
biura Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje zawarte są w Pod-
ręczniku mikrobeneficjenta oraz Instrukcji wypeł-
nienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu 
dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl 
oraz w biurze stowarzyszenia. Istnieje możliwość 
indywidualnych konsultacji – wszelkich informacji 
udziela Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku-
-Białej przy ul. Widok 18/1-3

tel. 334888924
e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl.

zostanie VAT określony zgodnie z przepisami prawa. Wy-
sokość 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 termi-
nie do 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.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 po-
łożonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 8 
w Bielsku-Białej, stanowiącego własność gminy Bielsko-
-Biała, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku 
i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 
140/1 o pow. 633 m2 obręb 56 Dolne Przedmieście 
obj. Kw BB1B/00107737/2 wraz z pomieszczeniami przy-
należnymi – 3 piwnicami o łącznej pow. 28,43 m2

powierzchnia lokalu: 111,53 m2

udział w gruncie: 1706/10000 części
cena wyw.: 291.400,00 zł, w tym lokal: 261.940,00 zł, 
udział w gruncie: 29.460,00 zł, wadium: 29.000,00 zł
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i 
składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przed-
pokoju, spiżarki. Do lokalu przynależą 3 piwnice o łącz-
nej pow. 28,43 m2. Lokal stanowi pustostan, jest wolny 
od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. lokalu wraz z udzia-
łem w gruncie podlega zwolnieniu z podatku od towarów  
i usług. 
Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje 
się w wykazie gminnej ewidencji zabytków Miasta Biel-
ska-Białej. Remont należy przeprowadzić pod nadzorem 
konserwatorskim. Nieruchomość położona jest w terenie 
dla którego miasto nie posiada obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Bielska-Białej nieruchomość znajdu-
je się w jednostce S.
Lokal można obejrzeć 28 sierpnia 2018 r. w godz. 
10.00−10.30. Przetarg odbędzie się 14 września 2018 r. 
o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy 
wpłacić do 10 września 2018 r. 
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić  
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieru-
chomości. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu środ-
ków zgromadzonych przez gminę na fundusz remontowy 
przypadających na lokal będący przedmiotem sprzeda-
ży. Zwrot środków powinien nastąpić przed dniem zawar-
cia umowy przenoszącej własność.

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księ-
gowy 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 da-
ty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho-
mości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy no-
tarialnej. 
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi In-
teresanta UM (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, 
stanowiska nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mienia 
Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, 
II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego na stronie interneto-
wej http//www.um.bielsko.pl.
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z ważnych powodów.                                                    q

WYŁOŻENIE PLANU
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, z później-
szymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2 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) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Bielsku–Białej Nr XXXVIII/753/2018 z dnia 27 lutego 
2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego tereny północne-
go stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspreso-
wą S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz grani-
cą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w dniach od 
27 sierpnia 2018 roku do 17 września 2018 roku w siedzi-
bie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424a), 
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz.od 10.00 do 
14.00 oraz we czwartki w godz. od 14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
30 sierpnia 2018 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta 
(pl. Ratuszowy 6, pokój 423) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowe-
go, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 1 października 2018 roku.
Dodatkowo wyjaśniam, że zgodnie z uzasadnieniem do 
uchwały Nr XXXVIII/753/2018 z dnia 27 lutego 2018 ro-
ku celem zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego jest weryfikacja ustaleń dotyczących 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawartych 
w § 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego tereny północnego stoku góry Ły-
sej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami 
Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobra-
zowego Beskidu Małego, poprzez wykreślenie z tego pa-
ragrafu budynków przy ulicy Górskiej 120 i 144, ulicy Do-
linowej 10 oraz ulicy Małej Straconki 29 i 33.                 q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

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

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

Wydział Gospodarki Miejskiej UM: 
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody 
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach
MZD, tel. 334979636  w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl

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

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONY
WKU ZAPRASZA 

Dzisiejsza armia polska jest nowoczesna i stale 
się modernizuje. Liczne klasy mundurowe w szkołach 
średnich pokazują, że zainteresowanie karierą w armii 
stale rośnie. Dlatego coraz częściej Wojskowe Komisje 
Uzupełnień organizują akcje informacyjne. Jak podkre-
ślają, dla młodego człowieka początkiem przygody ze 
służbą, zdobycia podstawowych szlifów – będzie służ-
ba przygotowawcza, która  pozwoli  zdobyć umiejęt-
ności do objęcia pierwszego stanowiska służbowego  
w ramach ochotniczej służby na przydziale kryzyso-
wym w Narodowych Siłach Rezerwowych lub teryto-
rialnym w Terytorialnej Służbie Wojskowej, także umoż-
liwi zdobycie statusu żołnierza rezerwy, który jest ko-
nieczny do ubiegania się o powołanie do zawodowej 
służby wojskowej.

Żeby kandydat mógł ubiegać się o powołanie, 
musi być osobą niekaraną, posiadać obywatelstwo pol-
skie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czyn-
nej służby wojskowej oraz wykształcenie odpadnie do 
danego korpusu (minimum gimnazjalne) i być w wieku 
co najmniej 18 lat. Przez cały okres służby zapewnione 
jest uposażenie finansowe, a jeśli kandydat jest zatrud-
niony – ochrona stosunku pracy.

Kolejną propozycją jest służba kandydacka, któ-
ra może być realizowana w każdym korpusie: szerego-
wych, podoficerów oraz oficerów. Jest to służba, która 
łączy naukę w ośrodku szkolenia, szkole podoficerskiej 
bądź akademii wojskowej z gwarancją docelowej pracy 
w siłach zbrojnych.

Po złożeniu wniosku kandydat jest kierowany do 
wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolno-
ści fizycznej i psychicznej do zawodowej służby woj-
skowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej –  
w celu wydania orzeczenia psychologicznego w za-
kresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej 
służby wojskowej. Postępowanie rekrutacyjne w służ-
bie kandydackiej obejmuje: test sprawności fizycznej, 
rozmowę kwalifikacyjną oraz test z języka angielskiego.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU OWES
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 

w Bielsku-Białej informuje, że 31 lipca br. UM skończył 
realizację projektu partnerskiego Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego współ-
finansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt 
realizowany był wraz z Bielskim Centrum Przedsiębior-
czości oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym 
Teatr Grodzki jako partnerami projektu. 

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia – od 1 
sierpnia 2016 r. – z różnorodnych form wsparcia OWES 
przy UM w Bielsku-Białej skorzystało ponad 110 orga-
nizacji pozarządowych z miasta i subregionu południo-

wego. Ośrodek oferował wsparcie doradcze, szkolenio-
we, animacyjne, promocyjne oraz infrastrukturalne.

 – Dziękujemy wszystkim organizacjom i przed-
stawicielom bielskiego sektora pozarządowego za do-
brą współpracę na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
w naszym mieście i regionie. Jednocześnie informuje-
my, że od 1 sierpnia br. działania skierowane do przed-
stawicieli organizacji pozarządowych są kontynuowane 
i realizowane przez pracowników Wydziału Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zapra-
szamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej 
oraz osoby zainteresowane założeniem organizacji po-
zarządowych do skorzystania z możliwości uzyskania 
bezpłatnego wsparcia w naszym biurze, które zlokali-
zowane jest – podobnie jak OWES – przy pl. Opatrzno-
ści Bożej 18 (dawny USC), tel. 334970790 – informuje 

SZUKASZ PRACY, CHCESZ SIĘ SPRAWDZIĆ? Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydac-
kiej żołnierze pełniący służbę kandydacką w uczel-
niach wojskowych otrzymują tytuł podchorążego. Pod-
czas szkolenia w akademii wojskowej lub szkole oficer-
skiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują 
bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowa-
nie oraz niezbędne pomoce naukowe, a także uposa-
żenie miesięczne, które zależy od roku nauki.

Jeśli chcesz służyć ojczyźnie, jednak zobowiąza-
nia osobiste związały cię na stałe z jednym miejscem 
zamieszkania, nie martw się! Terytorialna Służba Woj-
skowa – jest dla Ciebie. Ta forma ochotniczej służby 
skierowana jest dla osób, które odbyły już służbę woj-
skowa, ale także dla tych, które oprócz zobowiązań za-
wodowych chcą uczestniczyć w szkoleniu wojskowym, 
a następnie w weekendy móc realizować swoje pasje 
podczas ćwiczeń wojskowych.

Jeśli już odbyłeś służbę wojskową (zasadniczą 
służbę wojskową – kiedyś, służbę przygotowawczą – 
obecnie) i jesteś osobą o nieposzlakowanej opinii, po-
siadasz obywatelstwo polskie, posiadasz odpowiednie 
kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną to mo-
żesz zostać żołnierzem zawodowym. Obecnie szereg 
jednostek wojskowych w całym kraju poszukuje żołnie-
rzy na różne stanowiska służbowe. Służba to: atrakcyj-
ne warunki zatrudnienia oraz praca w miejscu i z oso-
bami, których łączy pasja i wspólny cel.

 Ogólne wymagania, jakie musi spełnić kandy-
dat do każdej z tych forma służby, to obywatelstwo pol-
skie, wiek co najmniej 18, niekaralność za przestęp-
stwa umyślne, nieprzeznaczenie do służby zastępczej, 
orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia 
czynnej służby wojskowej, odpowiednie kwalifikacje 
i umiejętności – różne, w zależności od rodzaju służ-
by; wykształcenie – co najmniej wyższe na stanowisko 
służbowe w korpusie oficerów, co najmniej średnie na 
stanowisko służbowe w korpusie podoficerów, co naj-
mniej podstawowe na stanowisko służbowe w korpusie 
szeregowych.

Szczegółowych informacji udziela Wojskowa Ko-
menda Uzupełnień lub jednostka wojskowa, są one 
zamieszczone też na stronie  www.bielskobiala.wku.
wp.mil.pl.                                                             opr. JacK 

Wydział Spraw Obywatel-
skich UM.                     q
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SPORT

1. Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM Ryszard Radwan daje sygnał 
do rozpoczęcia wyścigu dziecięcego
2.,3. Wyścig dziecięcy oraz Kinder+Sport MiniTour de Pologne
4. Zwyciężczyni Kinder+Sport MiniTour de Pologne Malwina Mul
5. Zabawy dla młodych rowerzystów
6. Przejazd głównego peletonu kolarzy
7. Michał Kwiatkowski z ufundowanym przez miasto pucharem
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KULTURA

Tradycyjny, doroczny Piknik 
Urodzinowy u Fałata – 
przygotowany z okazji 165. 
rocznicy urodzin artysty – 
Muzeum Historyczne w Bielsku- 
-Białej zorganizowało 28 lipca  
w Fałatówce w Bystrej.

Fałatówka jest oddziałem biel-

PIKNIK  
U FAŁATA 

skiego muzeum, gdzie od lat przecho-
wywana jest pamięć o artyście, jego 
życiu i twórczości. Jednak, jak podkre-
ślają jej bywalcy, to nie tylko zabytkowa 
willa z cennymi eksponatami; to także 
ogród i malownicze widoki rozciągają-
ce się dookoła. Pomimo upływu lat urok 
tego miejsca wciąż inspiruje, dlatego  
w 2013 r. zrodziła się idea zorganizowa-
nia plenerów dedykowanych mistrzowi. 
Zamiarem organizatorów – Muzeum Hi-
storycznego i Stowarzyszenia Akware-
listów Polskich – jest zapraszanie pol-
skich i zagranicznych twórców, specja-
lizujących się w akwareli, których zada-
niem jest malowanie pejzażu z natury.

1. Międzynarodowy Plener Malar-
ski im. Fałata odbył się w 2016 r. Z efek-
tów pracy artystów powstała wystawa 
w bielskim zamku, na której zaprezen-
towano najciekawsze dzieła, z których 
część trafiła do muzealnej kolekcji. Na 
2. Międzynarodowy Plener im. Juliana 
Fałata w 2018 r. zaproszonych zostało 
11 artystów: Krzysztof Rodak, Baltazar 
Brukalski, Adam Papke, Anatol Marty-
niuk, Andrzej Gosik, Beata Musiał-To-
maszewska, Justyna Talik, Kazimierz 
Twardowski, Krzysztof Ludwin, Michał 
Kliś i Ryszard Rogala.

 – W dniach 21-28 lipca można by-
ło zobaczyć malujących akwarelistów, 
którzy w ten sposób oddawali hołd Fała-
towi. Naturalnie, jak w przypadku pierw-
szej edycji, po plenerze zaplanowano 
ekspozycję zbiorową wszystkich uczest-
ników wydarzenia. Prócz tego publicz-
ności udostępniona została indywidual-
na wystawa malarstwa Anatola Marty-
niuka Kolorowe emocje w zamku Suł-
kowskich. Ukraiński artysta brał udział  
w plenerze w 2016 r., wtedy jego prace – 
ze względu na wysoki poziom i ciekawe 
ujęcia ikonograficzne – zwróciły szcze-
gólną uwagę bielskich muzealników, 
przez co otrzymał propozycję zorgani-
zowania wystawy – informowała Iwona 
Koźbiał-Grzegorzek.                 opr. JacK

Anatol Martyniuk urodził się w 1960 r. w Krzemieńcu na Wołyniu. 
Ukończył studia artystyczne we Lwowie. Uprawia malarstwo i gra-
fikę, bierze udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidual-
nych w kraju i za granicą, także w plenerach międzynarodowych. 
W 2010 r. zorganizował plenery polsko-ukraińskie w Bieszczadach 
(Rajskie). W 2011 r. zainicjował odrodzenie tradycji Plenerów Krze-
mienieckich, w ramach tego projektu odbyły się ukraińsko-polski 
plener malarski oraz konferencja naukowa we współpracy z Insty-
tutem IRSA (Istituto Internazionale per le Ricerche di Storia dell’ar-
te) w Krakowie. Anatol Martyniuk jest członkiem Stowarzyszenia 
Akwarelistów Polskich i Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Jego pra-
ce znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, a także 
w zbiorach muzealnych w Krzemieńcu i Toronto oraz w Papieskiej 
Galerii Sztuki w Watykanie, Muzeum Historii Winobrania we Fran-
cji, Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej.  Mieszka we Lwowie. 
zdjęcia: Alicja Migdał-Drost, Iwona Purzycka

Uczestnicy pleneru malarskiego w Bystrej

Piknikowa wystawa w Fałatówce

Otwarcie wystawy Anatola Martyniuka w zamku Sułkowskich

GOSPEL Z DRACHMĄ
Fundacja Drachma przyjmuje zapisy na kolejne 

warsztaty Gospel 2018, które poprowadzą profesjo-
nalni instruktorzy – Ruth Waldron i Adam Saczka. Od-
będą się one w Akademii Techniczno-Humanistycznej 
przy ulicy Willowej 2 w dniach 7-9 września, zakoń-
czy je koncert w kościele św. Maksymiliana Kolbego 
9 września. 

Koszt uczestnictwa w warsztatach to 90 zł od 
osoby, w cenie: śpiewnik, identyfikator oraz korzysta-
nie z darmowego bufetu. Obiady będzie można zaku-
pić w bufecie uczelni. Osobom z daleka fundacja za-
pewnia miejsca noclegowe w domach i parafiach. 

Zapisy na www.gospel.drachma.org.pl. Fundacja 
prosi o podanie imienia i nazwiska, nr telefonu i ad-
resu e-milowego, podpisanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Wpłat należy dokonywać na kon-
to fundacji Drachma: 62 1090 2590 0000 0001 2255 
7993 z dopiskiem Gospel 2018.                                 q

LATO Z KULTURĄ 2018
Pożegnanie lata:
Sound’n’Grace, IRA – koncert na terenie obok hali 
pod Dębowcem 19 sierpnia o godz. 17.00

koncerty na Rynku starego miasta:
Orkiestra im. Telemanna: Muzyczne podróże dooko-
ła świata – 25 sierpnia o godz. 18.00
Shanty na bielskiej starówce: Mechanicy Shanty – 
26 sierpnia o godz. 17.00
na wszystkie koncerty wstęp wolny
org. Bielskie Centrum Kultury, bck@bck.bielsko.pl

PODBESKIDZKI PRZEGLĄD 
MUZYCZNY
koncert finałowy PPM 24 sierpnia na Rynku o godz. 
20.30, wstęp wolny

LETNIA SCENA SFERY
koncerty na placu przed Galerią Sfera o godz. 19.30, 
wstęp wolny
Pokahontaz – 17 sierpnia
The Djangos – 24 sierpnia
Lech Janerka – 31 sierpnia
www.sfera.com.pl


